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Edellisen verkostotapaamisen pääkohdat

1. Edellisen verkostotapaamisen pääkohdat ja sen jälkeen 

esille nousseet kysymykset

2. Järjestämistehtävän tietotarpeet ja yhteys vähimmäistietovaatimuksiin 

Kansallinen asiakaspalautetyö, Salla Sainio/THL 

3. Virta-hankkeen tilannekatsaus

4. STM/THL ajankohtaiset asiat 

5. Verkostotapaamiset syksy 2021 
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Sosiaalihuollon 
rekisteriprojektin/-uudistuksen 
esittely 
Susanna Inget/Riikka Väyrynen
THL



Sosiaalihuollon 

rekisteriuudistus 
Riikka Väyrynen & Susanna Inget

THL



Sosiaalihuoltoon perustetaan yksi kansallinen 

seurantarekisteri, joka kattaa koko sosiaalihuollon ja vastaa 

laajasti erilaisiin palveluiden kehittämisen tarpeisiin.

Seurantarekisteri Sosdata perustuu asiakastiedon 

toisiokäyttöön.  Sosiaalihuollon asiakastietomallin kanssa 100 %
yhteensopiva.



Sosiaalihuollon rekisteritiedonkeruu-uudistus



Mitä on tapahtunut v. 2021 aikana?

Toisiokäyttö
• Harmonisointi nykyisiin tiedonkeruisiin

• Sosiaalihuollon asiakastietomalliin on 
tehty muutoksia

• Tiedonkeruiden sisällöt ja ohjeet ovat 
päivittyneet 

• Tietomäärittelyt Sosdata- rekisteriin – eli 
tarkennettu mitä tietoa tullaan 
keräämään kun tiedonkeruun toisessa 
vaiheessa

• Haastattelut ja käyttöönoton tuki 2023 
alkavalle tiedonkeruulle

• Hallintopäätöksien valmistelu

• Uuden tiedonkeruun tekninen 
suunnittelu ja toteutus aloitettu

Ensiokäyttö
• Sosmetassa olevia 

asiakirjarakenteita kehitetty ja 

nostettu valmis- tilaan 

• Myös muuta asiakastietojen 

määrittelyä kehitetty, 

ajantasaiset tiedot Kanta-

palvelujen käsikirjassa 

sosiaalihuollon toimijoille

• Annettu määräys 

asiakasasiakirjojen rakenteista



Tietosisältöjen määrittely Sosdata- rekisteriin



Tietosisältöjen määrittely Sosdata- rekisteriin

• Tietotarpeita tiedonkeruun 2- vaiheeseen on kartoitettu eri 

toimijoiden kanssa (mm. KUVA, valvovat viranomaiset, THL:n

tutkijat)

• Tarpeita arvioidaan ja voidaan tarvittaessa sisällyttää 

asiakastietomalliin

• Esim. kiireellisyys- kytkin lisätä asiakirjarakenteeseen 

• Myös Virta- hankkeen kautta voidaan saada herätettä tämän kaltaisista 

asioista?

→ Tunnistettuja seurantatarpeita on paljon ja määrittelyjä tarkennettu 

→ Tietoa aletaan kerätä laajemmalti, kun asiakastietomalli ja Kanta-

tallennus on otettu käyttöön riittävässä laajuudessa



liittyvä asia



Luonnos 2- vaiheen tietosisällöksi
• Luonnosta ei ole vielä julkaistu, julkaistaan 2022 puolella

• Kuvataan tarkasti asiakirjarakenteet ja tietokentät, joita 

hyödynnetään



Uuden tiedonkeruun I-vaiheen toteuttaminen

• Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa uuden tiedonkeruun vaatima tekninen 

infrastruktuuri, joka luo THL:lle valmiudet kerätä tiedonkeruun I-vaiheen 

mukaista tietoa  

• Tehtävät:

• THL-lain mukainen neuvottelumenettely ja tietosisällön tarkentaminen - loppusuoralla

• Tiedonkeruuohjeistuksen laatiminen - käynnissä

• Teknisen ympäristön suunnittelu ja toteutus – käynnissä, mutta myöhässä

• kun tietoja tuotetaan Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta

• kun tietoja tuotetaan palvelujärjestäjältä THL:ään

• Testaus ja pilotointi - myöhässä

• Tiedonkeruun käyttöönoton tuen suunnittelu ja toteutus – käynnissä

Hallintopäätökset: 

Kelalla ja sote-

järjestäjille

Valtavan 

arkkitehtuuripäätökset 

vaikuttavat

Arkiston tietomallinnus ja 

tiedonsiirto: asiakkuus ja päätös-

tiedot & testiaineiston 

muodostaminen Keskustelut 

tarkentaneet alueiden 

erilaisia tilanteita



Noin puolet SOTE:n henkilöstöstä ja 

kustannuksista on sosiaalihuoltoa

Mitkä teemat 

hallitsevat 

sote-keskustelua?

Mikä on kyvykkyys 

tuottaa tietoa 

sosiaalipalveluista? 

Millä tiedolla 

johdetaan, 

arvioidaan ja 

ohjataan? 



Valtava 2 -

Kehittäminen jatkuu



Kehittäminen jatkuu



Lue lisää:

• Seuraa rekisteriuudistusta: www.thl.fi/sosiaalihuollonrekisteri

• Tutustu asiakastietojen hallintaan: Kanta- palvelujen käsikirja 

sosiaalihuollon toimijoille 

• THL:n sote tiedonhallinnan uutiskirjeet: Tiedonhallintaa 

yhteentoimivaan soteen – kannattaa tilata!

http://www.thl.fi/sosiaalihuollonrekisteri
https://yhteistyotilat.fi/wiki08/pages/viewpage.action?pageId=61058878
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/ajankohtaista/uutiskirjeet


Kiitos!



Katsaus Virta-hankkeen 
kuluneeseen vuoteen ja 
suunnitelmaa ensi vuodelle 



Vähimmäistietosisältöjen valmistelu

• Hyvinvointialueilla hyväksyttävänä (kaksivaiheinen hyväksymisprosessi)
• Sote-palvelujen saatavuus (kaikki asiakkuussegmentit ja palvelut)
• Sosiaali- ja terveydenhuollon tarve
• Henkilöstövoimavarojen johtaminen

• Valmistelussa
• Sote-palvelujen tuottavuus (valmistelu käynnistetty henkilöstövoimavarojen johtamisen 

valmistelulla)

• Testauksessa
• Organisaatioriippumaton palveluluokitus versio 1.1
• Saatavuuden raportoinnin käyttötapaukset versio 1.1 (iäkkäiden palvelut) ja käsitemalli 
• Käsitemallit (Järjestämistehtävä: terveydenhuolto, sosiaalihuolto, yleiset käsitteet)

• Esitestauksessa (ei julkaistu materiaali)
• Sote-järjestäjän toiminnan ja talouden seurannan raportoinnin käyttötapaukset ja käsitemalli
• Henkilöstövoimavarojen johtamisen raportoinnin käyttötapaukset ja käsitemalli 
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Yhteistyötä 

• Tietojohtamisen verkosto ja asiasisältöjen kehittämisryhmät kokoontuneet

• Kahdenväliset palaverit hyvinvointialueiden kanssa 

• Hyvinvointialueiden koordinaatio- ja ohjausryhmiin osallistumiset

• Hyvinvointialueille toteutettu kysely yhteistyöhön liittyen
• Yhteenveto valmistelussa
• Hyödynnetty jo nyt palautteita tulevan hankekauden valmistelussa

• Valviran ja DVV:n kanssa useita yhteistyöpalavereja

• Toivo-ohjelman ja Valtava-hankkeen kanssa tulevan hankekauden valmistelua

• THL:n asiantuntijoiden ja Valtava –projektipäälliköiden kanssa jatkunut säännöllinen yhteistyö

• Kunta– ja hyvinvointialuetyönantajat KT kanssa säännöllinen yhteistyö

• Toimittajayhteistyö lisääntynyt hankkeiden edetessä
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Virta II hankesuunnitelma 
2022 (-2023)



Järjestämislain edellyttämä vähimmäistietosisältö, 
hyvinvointialueen johtaminen (29§)

Säännöllinen 

tiedon 

hyödyntäminen

• Hyvinvointialueen on verrattava tätä tietoa 

vastaavaan muita hyvinvointialueita 

koskevaan tietoon

• Hyvinvointialueen on hyödynnettävä edellä 

mainittua tietoa järjestämisvastuullaan olevan 

sosiaali- ja terveydenhuollon 

tietojohtamisessa toiminnan, tuotannon ja 

talouden ohjauksen, johtamisen ja 

päätöksenteon tukena.

Väestön hyvinvointi ja terveys

Sote-palvelujen tarve

Sote- palvelujen saatavuus

Sote-palvelujen laatu
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Sote-palvelujen kustannukset

Sote-palvelujen tuottavuus

Sote-palvelujen yhdenvertaisuus

Asiakkaiden palvelujen 

yhteensovittaminen

2021 2022 = valmistelu pääosin osana muita ulottuvuuksia

Kaikkien oheisten näkökulmien osalta valmistelua tehty alk. 2020
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• Tavoitteena on valmistella asetuksen pohjaksi järjestämislain 29§:n vaatimusten mukaisesti priorisoiden kestävän 

talouden, taloudellisuuden (kustannukset) ja saatavuuden – vähimmäistietoja, edeten kohti tarve, laatu, vaikuttavuus ja 

tuottavuus, yhdenvertaisuus, palveluiden yhteensovittaminen sekä väestön hyvinvointi ja terveys vähimmäistietoja 

minimitasolla.

• Saatavuuden, kustannusten, tarpeen ja tuottavuuden (lähtien liikkeelle hr-voimavarojen kokonaisuudesta) näkökulmia on 

valmisteltu vuonna 2021. Em. valmistelu tarkentuu, testaus ja osin käyttöönoton tuki toteutuvat vuoden 2022 aikana. 

• Työ aloitetaan tammikuussa yhteisellä asiasisällön kehittämistyöryhmällä, jossa sovitaan/tarkennetaan 

valmistelun etenemisen askellukset hyvinvointialueiden edustajien kanssa

• Käsiteltävät vähimmäistiedot: Väestön hyvinvointi  ja terveys, laatu, vaikuttavuus, tuottavuus, yhdenvertaisuus ja 

asiakkaiden palvelujen yhteensovittaminen

• Ensimmäisellä kvartaalilla valmistelu painottuu väestön hyvinvoinnin  ja terveyden, laadun ja vaikuttavuuden 

vähimmäistietojen käsittelyyn. Toisella kvartaalilla jatkuu loppujen vähimmäistietojen työstäminen. Loppuvuosi painottuu 

testaamiseen ja tietosisältöjen tarkentamiseen. 

• Ohjausmekanismit: 

• Sote-järjestäjän organisaatioriippumaton palveluluokituksesta testaamisessa saadut kommentit päivitetään tarpeen 

mukaan kvartaaleittain, järjestäjän käsitemallit laajenevat vähimmäistieto –valmistelun ja testaamisen edetessä.

Sisällöllinen eteneminen v. 2022



Alustava suunnitelma vähimmäistietotyön 
kvarttaaleitaisesta etenemisestä
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• Ehdotus: laatu 

• Tuottavuus ja 

vaikuttavauus

• Ehdotus: 

yhden-

vertaisuus, 

asiakkaiden 

palvelujen 

yhteen-

sovittaminen

• Tuottavuus ja 

vaikuttavauus

• Testaus ja 

sisältöjen 

tarkennus

• Tarkennetaan 

hyvinvointi-

alueiden kanssa 

eteneminen

• Ehdotus: 

väestön 

hyvinvointi ja 

terveys

• Tuottavuus ja 

vaikuttavauus

Q1 Q2 Q3 Q4

Esitestaukset → Testaukset → Julkaisu

Vähimmäistietojen valmistelun priorisointia arvioidaan vielä hyvinvointialueiden edustajien kanssa. 

Osittain valmistelu tapahtuu myös limittäin eri sisältöjen suhteen → vaatii yhteen tarkastelua, jotta 

voidaan muodostaa tasapainoinen kokonaisuus

→ Aikataulu on enemmänkin viitteellinen, ei täsmällinen
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• Valmisteleva työ käynnistyy DigiFinlandin asiantuntijoiden toimesta

• Vähimmäistietosisältötyön valmistelu hyvinvointialueiden ja kansallisten toimijoiden edustajien kanssa

• Valmistelevissa pienryhmissä (1 edustaja/alue, joka toinen viikko)

• Asiasisältöjen kehittämistyöryhmissä (kokoava ryhmä)

• Hyvinvointialueilla tapahtuvan kehitystyön yhteydessä (testaaminen)

• Työ aloitetaan tammikuussa yhteisellä asiasisällön kehittämistyöryhmällä, jossa sovitaan/tarkennetaan 

valmistelun etenemisen askellukset

• Käsiteltävät vähimmäistiedot: Väestön hyvinvointi ja terveys, laatu, vaikuttavuus, tuottavuus, yhdenvertaisuus ja 

asiakkaiden palvelujen yhteensovittaminen

• Valmisteleva työ toteutetaan pienryhmässä, johon alue nimeää alueelta yhden pysyvän jäsenen. 

• Pienryhmätyöhön kutsutaan mukaan myös THL:n hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaava asiantuntija (1) ja 

Kuva-sihteeristön edustaja (1) sekä Valviran edustaja (1). Lisäksi mukaan kutsutaan muita tarvittavia asiantuntijoita 

kohdennetusti. 

• Sovitut viikoittaiset konsultaatiopalaverit jatkuvat THL:n substanssiasiantuntijoiden kanssa. 

• Yhteistyö vähimmäistiedon asetusta valmistelevan sihteeristön kanssa ja raportointi asetusta valmistelevalle 

työryhmälle

Menettelyt valmistelussa 
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VALMISTELUVAIHE
Vähimmäistiedon valmistelutyö Virta-tiimissä. Valmistelun tavoitetilan ja 

etenemissuunnitelman kuvaaminen suhteessa muihin ulottuvuuksiin. Taustamateriaalin 

työstäminen (esim. lakitausta), ensimmäisen  tietotarpeen määrittelyversion ja 

raportoinnin käyttötapauksien laadinta sekä tarvittaessa kansallisten toimijoiden kanssa 

yhteistyönä käyttötapauksien tietosisällön täsmentäminen. Asiasisällön 

kehittämistyöryhmän osallistujien nimeäminen.  

TYÖSKENTELY PIENRYHMISSÄ/ ASIASIS. KEHITTÄMISRYHMÄSSÄ
Hyvinvointialueiden ja kansallisten toimijoiden kanssa tehtävä pienryhmätyön ja laajemman 

asiasisällön kehittämisryhmätyön tavoitteen ja aikataulun täsmennys, valmistellun työn 

tarkastelu, arviointi ja kehittäminen. Tarvittavat muutokset  tietotarpeen määrittelyyn ja 

raportoinnin käyttötapauksiin sekä siinä näytettäviin tietoihin ja tietosisältöihin (sis. käsitemalli, 

laskenta- ja käsittelysäännöt). Raportoinnin käyttötapauksen (versio 0.9) hyväksyminen 

testattavaksi. 

TESTAUS HYVINVOINTIALUEELLA
Testauksella selvitetään, ovatko raportoinnin ja analytiikan käyttötapausten sisältömäärittelyt 

laadultaan ja yhdenmukaisuudeltaan riittäviä hyvinvointialueiden johtamisen, seurannan ja 

valvonnan toteuttamiseksi erilaisissa toimintaympäristöissä sekä alueiden ja kansallisten 

toimijoiden kesken. Testauksen perusteella tehdään tarvittavat muutokset käyttötapauksiin.  

RAPORTOINNIN KÄYTTÖTAPAUKSEN HYVÄKSYNTÄ, JULKAISU JA HALLINTAMALLI
Lopullisen raportoinnin ja analytiikan käyttötapauksen luominen, jonka jälkeen käyttötapaukset esitellään ja 

hyväksytetään hyvinvointialueilla Virta-hankkeen tietojohtamisen verkoston kautta ja julkaistaan DF:n

verkkosivuilla. Raportoinnin käyttötapausten hallinnasta vastaavat DigiFinlandin kehityspäällikkö ja asiantuntijat. 

Laadittuja raportoinnin käyttötapauksia päivitetään hyvinvointialueilta saadun palautteen perusteella. 

Lähtökohtaisesti päivitykset tullaan toteuttamaan kerran vuodessa. Korjauksia vaativat tietosisällöt päivitetään 

mahdollisimman nopeasti ja julkaistaan uusi versio.

Vähimmäistiedon valmistelun eteneminen Virta-hankkeessa*

*STM antaa asetuksen vähimmäistiedosta



Hyvinvointialueiden tilannekatsaus

• Ensi vuoden ensimmäisessä ja toisessa verkostotapaamisessa 20.1 ja 17.2 

hyvinvointialueita pyydetään lyhyesti (5min) kuvaamaan valmistelunsa 

tilannetta:
• Keskeiset tekemiset Virta-hankkeen II vaiheessa suhteessa tietojohtamisen 

kehittämissuunnitelmaan

• Suunnitelma testauksessa etenemiseen/testausvalmius
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Hyvinvointialueiden tilannekatsausten 
ajankohdat

29

Verkostotapaaminen 20.1.2022 klo 13-15 Verkostotapaaminen 17.2.2022 klo 13-15

Etelä-Karjala Lappi

Etelä-Pohjanmaa Länsi-Uusimaa

Etelä-Savo Pirkanmaa

Helsinki Pohjanmaa

Itä-Uusimaa Pohjois-Karjala

Kainuu Pohjois-Pohjanmaa

Kanta-Häme Pohjois-Savo

Keski-Pohjanmaa Päijät-Häme

Keski-Suomi Satakunta

Keski-Uusimaa Vantaa-Kerava

Kymenlaakso Varsinais-Suomi



STM/THL ajankohtaiset 
asiat



SOTE ICT-valtionavustukset 

Virta-hankkeen verkostotapaaminen 9.12.2021

Juhana Valo, STM



• Asetus: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210820
• voimassaolo 1.7.2021-30.6.2026

• Valtionavustushakemusten sisältö: 
• Osa-alueet (A-F): Hallinto, TORI, TOSI, ICT-infra, ICT-infran järjestelmät, Muut 

tehtävät 

• Esivalmisteluavustuspäätökset (16) 

• Valtionavustushakemusten lisätietokysymykset
• Valtionavustushakemusten arviointi ja pisteytys 

• Valtionavustushakemusten päätösesitykset

• Valtionavustushakemusten päätökset – tavoite vko 51/2021
• Rahoitus 220Me ml. DigiFinland Oy oma työpanos v.2022-23

• Periaate: ”Toiminnan muutoksen häiriöttömän siirtymisen kannalta 
välttämättömät tehtävät” 

SOTE ICT-VALTIONAVUSTUKSET

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210820


KIITOS!

juhana.valo@stm.fi 

p. 029 516 3523 



Vähimmäistietosisältöasetus

Virta-hanke tietojohtamisen verkosto 9.12.2021

Minna Klemettilä



• Sote-uudistuksen tavoitteet ovat yhteiset

• Vähimmäistietosisältöasetus

• 29 § Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon seuranta ja 

arviointivelvollisuus 

• Järjestämislaki 29§, 30§, 31§ ja 24§

• Sote-järjestelmän raportointitasot

• Asetusvalmistelun tilanne

• Asetusvalmistelussa huomioidaan

• Asetuksen voimaantulos porrastus

Sisältö



• Sote-uudistuksen tavoitteet, kuin myös haasteet, ovat sekä 

hyvinvointialueille että kansallisille toimijoille yhteiset: 

➢ turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 

palvelut hyvinvointialueella asuville

➢parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta

➢ kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja

➢ turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti

➢ vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin

➢hillitä kustannusten kasvua

Sote-uudistuksen tavoitteet ovat yhteiset



• Hyvinvointialueiden tiedontuotantoa on tarpeen kehittää
• Tavoitteena yhtenäinen ja vertailukelpoinen tietoperusta sekä 

hyvinvointialueiden sisällä, hyvinvointialueiden välillä että kansallisella 
tasolla, aluksi välttämättömin osin.

• Vähimmäistietosisältöasetus yhtenä STM:n ohjausvälineenä 
mahdollistaa sekä hyvinvointialueille että kansallisille toimijoille 
askelluksen kohti sote-uudistuksen tavoitteita, kohti 
kustannusvaikuttavaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa 

• Asetusvalmistelua tehdään yhdessä alueiden kanssa
• Asetusvalmistelussa hyödynnetään jo tehtyä työtä
• Yhteinen työ tarjoaa hyvinvointialueille mahdollisuuden vaikuttaa 

asetuksen sisältöön

Vähimmäistietosisältöasetus 



Asetuksenantovaltuus on 3-osainen 

1. Hyvinvointialueen seurannan vähimmäistietosisältö

2. Hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman vähimmäistietosisältö 

3. Hyvinvointialueen vuosittainen selvitys hyvinvointialueen sosiaali-

ja terveydenhuollon ja hyvinvointialueen talouden tilasta; 

selvityksen sisältö, laatimisaikataulu ja selvityksen antamisen 

ajankohta

29 § Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon seuranta ja 

arviointivelvollisuus, vähimmäistietosisältöasetus



29 § Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon seuranta ja 
arviointivelvollisuus

• Hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon tietojohtamisessa 
toiminnan, tuotannon ja talouden ohjauksen, johtamisen ja 
päätöksenteon 

• Hyvinvointialueiden välinen vertailu

30 § Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija-arviot

31 § Sosiaali- ja terveysministeriön vuosittainen selvitys

24 § Ohjausneuvottelut

• Kansallinen arviointi ja ohjaus 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021 



Sote-järjestelmän raportointitasot



• Asetusvalmistelu STM:ssä on käynnistynyt 

• Asetusvalmisteluun asetetaan työryhmä 31.12.2024 asti.

• Työryhmän jäsenten nimeämispyyntö on annettu seuraaville toimijoille: 
STM, VM, Valvira, Kuntaliitto, Hyvinvointialueet (yksi edustaja kutakin YTA-
aluetta kohden), Helsingin kaupunki, HUS-yhtymä, THL ja DigiFinland Virta-
hanke

• Työryhmän tehtävänä on asetusluonnoksen muodostaminen

• Työryhmä suunnittelee osallistamisen prosessin: mahdolliset kuulemiset, 
seminaarit- tai työpajatilaisuudet

• Työryhmän työtä tukee ja koordinoi sihteeristö 

• Työryhmän ensimmäinen kokous on 19.1.2021

Asetusvalmistelun tilanne 



• DigiFinlandin koordinoiman Virta-hankkeen yhdessä alueiden 
kanssa toteuttama vähimmäistietosisällön määrittelytyö 

• THL: tietosisällöt ja rakenteet sekä hyvinvointikertomuksen ja –
suunnitelman vähimmäistietosisällön määrittelytyö

• Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuusmittariston 
(KUVA-mittaristo) kehitystyö

• Valviran ja Avin toteuttama hyvinvointialueiden sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisen valvonnan suunnittelu ja 
kehittäminen. 

• Hyvinvointialueiden vähimmäistiedon tuottamisen kyvykkyys 
1.1.2023 (tarvittavat siirtymäajat)

Asetusvalmistelussa huomioidaan



• Asetus tullaan valmistelemaan ja antamaan vaiheistaen 

mm. Virta-hankkeessa tehty valmistelutyö ja alueiden 

kyvykkyys huomioiden

• Työryhmä tarvitaan varmistamaan, että asetuksen 

sisällöllisen valmistelun ja voimaantulon vaiheistus 

mahdollistavat hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin 

ja HUS-yhtymän sote-uudistuksen toimeenpanon ja 

järjestämistehtävän hoitamisen

• Asetusvalmistelun tiekartta päivittyy etenemisen 

vaiheiden selkiytyessä

Asetuksen voimaantulos porrastus



Lisätietoja

minna.klemettila@gov.fi



Verkostotapaamiset 
kevät 2022



Hyvinvointialueet ja yhteyshenkilöt
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HYKS

Helsinki Laura ja Anna

Itä-Uusimaa Laura ja Anna

Länsi-Uusimaa Laura ja Anna

Keski-Uusimaa Laura ja Anna

Vantaa-Kerava Laura ja Anna

Päijät-Häme Laura ja Anna

Kymenlaakso Laura ja Anna

Etelä-Karjala Laura ja Anna

TAYS

Pirkanmaa Anna ja Ulla

Etelä-Pohjanmaa Anna ja Ulla

Kanta-Häme Anna ja Ulla

OYS

Pohjois-Pohjanmaa Suvi ja Ulla

Lappi Suvi ja Ulla

Kainuu Suvi ja Ulla

Keski-Pohjanmaa Suvi ja Ulla

TYKS

Pohjanmaa Anna ja Suvi

Satakunta Anna ja Suvi

Varsinais-Suomi Anna ja Suvi

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

Anna Väinälä,

anna.vainala@digifinland.fi

mailto:ulla.hakola@digifinland.fi
mailto:laura.niiniviita@digifinland.fi
mailto:suvi.nuutinen@digifinland.fi
mailto:n.n@digifinland.fi


Verkostotapaamiset, syksy 2021

• Virta-hankkeen tietojohtamisen verkostotapaamiset syksy 2021:

• To 12.8.2021 klo 13-15 (vko 32)

• To 9.9.2021 klo 13-15 (vko 36)

• To 14.10.2021 klo 13-15 (vko 41)

• To 11.11.2021 klo 13-15 (vko 45)

• To 9.12.2021 klo 13-15 (vko 49)
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Verkostotapaamiset kevät 2022

• Virta-hankkeen tietojohtamisen verkostotapaamiset kevät 2022:

• 20.1 klo 13-15

• 17.2 klo 13-15

• 17.3 klo 13-15

• 21.4 klo 13-15 (14.4 kiirastorstai) 

• 19.5 klo 13-15

• 16.6 klo 13-15

• Kutsut toimitetaan joulukuun aikana
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Tehdään se yhdessä.
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