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1. Verkostotapaaminen 20.1.2022

1. Edellisen verkostotapaamisen pääkohdat ja sen jälkeen esille nousseet kysymykset

2. STM/THL ajankohtaiset asiat 

3. Virta-hankkeen asiakaspalaute- ja testauskyselyn tulokset (siirtyi seuraavaan 
tapaamiskertaan)

4. Hyvinvointialueiden tilannekatsaukset

5. Valmisteltujen vähimmäistietosisältöjen raportoinnin käyttötapauksien hyväksyntä 
hyvinvointialueilla

6. Virta-hankkeen 2022 riskien läpikäynti (siirtyi seuraavaan tapaamiskertaan)

7. Verkostotapaamiset kevät 2022
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Edellisen verkostotapaamisen pääkohdat ja esille 
nousseet kysymykset

1. Edellisen verkostotapaamisen pääkohdat ja sen jälkeen esille nousseet kysymykset

2. Sosiaalihuollon rekisteriprojektin/-uudistuksen esittely, Susanna Inget/Riikka Väyrynen THL 

3. Katsaus Virta-hankkeen kuluneeseen vuoteen ja suunnitelmaa ensi vuodelle

4. STM/THL ajankohtaiset asiat 

5. Verkostotapaamiset kevät 2022

Kysymykset:
- Tietojohtamisen organisointiin on toivottu tukea Virta-hankkeelta 
- Hyvinvointialueen tulee tuottaa vähimmäistietosisällön kattava kansallisesti yhdenmukainen(Virta-käsitemallinnettu) 

tietopohja/joukko?
- Hyvinvointialueen tulee tuottaa itse kansallisesti sovittu mittaristo omaan johtamiseen? Vai kansallinen, yhteinen 

järjestelmä tuottaa mittariston eli yhdessä paikassa on kaikkien HVAeiden mittaritieto?
- Olettaen, että HVA tulee itse tuottaa tietopohja ja mittaristo niin mikä on prioriteetti järjestys, mitä tulee olla valmiina 

1.1.2023?
- Asetushan tulee voimaan vasta 2023 niin siksi tässä tuskaillaan miten käytännössä ja konkreettisesti asiaa työstetään.
- Mikä on raportoinnin käyttötapausten varsinainen tarkoitus, ovatko juurikin mittareita millä HVAeita johdetaan?
- Miten edetään tai on ajateltu edettävän sen jälkeen, kun vähimmäistietosisältö on määritelty, miten analysoidaan? 
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Suunnitelma vähimmäistietotyön etenemisestä 2022
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• Laatu
• Tuottavuus ja 

vaikuttavauus

• Asiakkaiden 
palvelujen 
yhteen-
sovittaminen

• Tuottavuus ja 
vaikuttavauus

• Yhden-
vertaisuus

• Tuottavuus ja 
vaikuttavauus

• Väestön
hyvinvointi ja 
terveys

• Tuottavuus ja 
vaikuttavauus

Q1 Q2 Q3 Q4

Esitestaukset  Testaukset  Julkaisu

Vähimmäistietojen valmistelun priorisointia arvioidaan työn edetessä hyvinvointialueiden edustajien 
kanssa. Osittain valmistelu tapahtuu myös limittäin eri sisältöjen suhteen  vaatii yhteen tarkastelua, 
jotta voidaan muodostaa tasapainoinen kokonaisuus
 Aikataulu on viitteellinen, ei täsmällinen



STM/THL ajankohtaiset 
asiat



Toivo-ohjelman toinen hankekausi
Virta-hankkeen tietojohtamisen verkosto 20.1.2022

Minna Klemettilä



Toivo-ohjelma sote-uudistuksen tiedolla 
johtamisen toimeenpano-ohjelmana

• Tiedolla johtaminen
• Kyvykkyyden lisääminen
• Palvelujen järjestäminen 

Kansallinen  uudistettu sote-tieto-
tuotanto mahdollistaa:
• Hyvinvointialueiden tiedolla johtamisen
• Kansallisten viranomaisten 

tietopohjaisen seuranta-, arviointi-
ohjaus- ja valvontatyön 

VALTAVA-
HANKE

VIRTA-
HANKE

TOIVO-
OHJELMA

TIEDOLLA JOHTAMINEN SOTE-TIEDON TOISIOKÄYTTÖ

VIRAN-
OMAISET

HYVINVOINTI-
ALUEET

DigiFinland Oy

THL
Kela
Valvira



• Hankekauden vaihtuessa Toivo-ohjelma suuntaa vahvemmin 
ja konkreettisemmin osaksi sote-toimeenpanoa

• Toivo-ohjelman tavoitteet ovat tarkentuneet, järjestämislain 
29§ ja 30§ mukaisuus on otettu tavoitteisiin mukaan

• Uusien käynnistymässä olevien projektien (Valmiuden 
tilannekuva ja Vanhuspalveluiden henkilöstömitoitus ja 
kotihoidon riittävyys) myötä tavoiteisiin lisättäneen 
järjestämislain 51§, varautuminen ja 52§ valmius -mukaisuus

Toivo-ohjelman toteutus elää ajassa 1/2



• Suomen kestävän kasvun ohjelma ja koronapandemian 
esiin nostamat tietotarpeet näkyvät tavoitteissa ja 
toteutuksissa

• Kuten tulevilla hyvinvointialueilla, niin myös Toivo-
ohjelmassa on tarpeen priorisoida välttämättömiä tekemisiä 
ensin

Toivo-ohjelman toteutus elää ajassa 2/2



• Ohjelmatoimisto organisoituu uudelleen tukeakseen 
nykyistä paremmin hankkeiden ja projektien etenemistä

• Virta- ja Valtava-hankkeiden yhteistyön tiivistämisen tarve 
on tunnistettu ja siihen vastataan tällä hankekaudella

• Henkilöstömuutoksia, sekä ohjelmatoimistossa että 
projektien henkilöstössä

Hankekauden vaihtumisen muutoksia 



• KUVA 2.0 ja arvioinnin ja ohjauksen tietopohja / THL, RRF 
• Valvonnan tuottamat ja tarvitsemat tiedot / Valvira
• Sosiaalihuollon tietotuotanto / THL, RRF
• Ensihoidon tietotuotanto / THL
• Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn tietotuotanto / THL, RRF
• Talous-, toiminta ja henkilöstötiedot / THL, RRF
• Laboratoriotietojen Kanta-tietotuotanto / THL, RRF
• THL tietotuotannon tekninen kehittäminen /THL, RRF (27,3%)
• Kanta-tietoaltaan kehitys /Kela, RRF (31,6%)
• Hankehallinto, viestintä ja asiantuntijatuki/ Kela, THL, Valvira 

Valtava-projektit 2022



Vähimmäistietosisältöasetuksen 
valmistelu
Virta-hankkeen tietojohtamisen verkosto 20.1.2022

Minna Klemettilä



• Hyvinvointialueen tietojohtaminen: seurannan ja arvioinnin 
vähimmäistietosisältö 

• Hyvinvointialueen vuosittaisen selvityksen sisältö, selvityksen 
laatimisaikataulu ja ajankohta 

• Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman 
vähimmäistietosisältö

Järjestämislain 29§ asetuksenantovaltuus on 
3-osainen



• 19.1.2022 aloituskokous, työryhmä asetettu 31.12.2024 asti.
• Työryhmän työtä tukee ja koordinoi sihteeristö (edustajat 

STM, THL, Virta-hanke)
• Työryhmä tarvitaan varmistamaan, että asetuksen 

sisällöllisen valmistelun ja voimaantulon vaiheistus 
mahdollistavat hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja 
HUS-yhtymän sote-uudistuksen toimeenpanon ja 
järjestämistehtävän hoitamisen

Asetustyöryhmän työskentely on käynnistynyt



• Aura-työn esittely, THL
• Virta-hankkeen vähimmäistietosisällön valmistelu 
• THL:n ehdotus hyvinvointikertomuksen minitietosisällöksi
• KUVA-mittariston kehittäminen, THL
• Alueiden valmius tietojohtamisessa, ICT-valtionavustussaajan ehdot

• Valvira/ Avit kehitystyö huomioitava myös

Asetusvalmistelu osaltaan antaa isoa kuvaa tietojohtamisen eri 
tahoilla tehtävästä valmistelusta
Tavoitteena mahdollisimman yksiselitteinen ja selkeä asetus, joka 

annetaan vaiheistaen

Ensimmäisessä työryhmäkokouksessa esiteltiin eri 
tahoilla tehtävä valmistelutyö



Lisätietoja
Minna Klemettilä
minna.klemettila@gov.fi

mailto:Minna.klemettila@gov.fi


Suomen kestävän kasvun ohjelma 

Virta-hankkeen tietojohtamisen verkostotapaaminen
20.1.2022
Maarit Hiltunen-Toura STM/OHO/DITI 



• Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). 

Elpymisväline jakaantuu seitsemään ohjelmaan, joista elpymis- ja palautumistukiväline 

(RRF) on kooltaan ylivoimaisesti suurin.

• Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. 

EU:n neuvosto hyväksyi suunnitelman muodollisesti kirjallisella menettelyllä 29. lokakuuta 

2021.

• Suomen suunnitelma kokonaisuudessaan: 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163176

• Valtiovarainministeriön sivuilta: https://vm.fi/kestava-kasvu

• Euroopan komission sivuilta: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-

coronavirus/recovery-and-resilience-facility/recovery-and-resilience-plan-finland_en

Elpymis- ja palautumistukiväline (RRF)

21.1.20222 |
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Suomen kestävän kasvun ohjelma rakentuu neljälle pilarille:

1. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalia 

hyvinvointiyhteiskuntaa

2. Digitalisaation ja datatalouden avulla vahvistetaan tuottavuutta ja tuodaan 

palvelut kaikkien saataville

3. Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun 

vauhdittamiseksi

4. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja 

kustannusvaikuttavuuden lisääminen.

Suomen kestävän kasvun ohjelma

21.1.20223 |

Ensimmäinen 

haku (2022)



• Valtioneuvoston asetus elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisista sosiaali-

ja terveysalan valtionavustuksista vuosina 2021–2025 (1126/2021). 

• Lausunnolla HE laiksi Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen 

hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta.

• Hakuohjeet STM:n nettisivuilla: 

• https://stm.fi/kestavan-kasvun-ohjelma

• Hakuaika päättyy 18.2.2022 klo 16:15. 

• Avustuspäätökset tehdään keväällä 2022. 

Valtionavustuksen hakuohjeet 
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• Avustusten myöntäminen jaksotetaan kahteen hakuvaiheeseen siten, että avustusten 
käyttöajat muodostavat katkeamattoman kokonaisuuden. 

• Ensimmäinen haku (22.12.2021 – 18.2.2022) koskee vuotta 2022. 

• Toinen haku toteutetaan syksyllä 2022 ja koskee vuosia 2023–2025. 

• Ensimmäisessä valtionavustushaussa rahoitusta myönnetään:  

• tarkemman suunnitelman laatimiseen vuosina 2023–25 toteutettaville hankkeille, 

• kansalliseen yhteistyöhön osallistumiseen ja 

• investointikohtaisten toimenpiteiden toimeenpanoon rajatuilta osin. 

• Ensimmäisessä haussa hakemuksen tulee sisältää toimeenpanosuunnitelma vuodelle 2022 
ja alustava suunnitelma hankkeen toteuttamisesta vuosina 2023–2025.

• Alustavaa suunnitelmaa ei tarvitse tehdä pilarin 3 osalta. 

• Alustavan suunnitelman tekeminen vuosille 2023–2025 ei koske sosiaalialan osaamiskeskusten 
hakemusta.

Valtionavustushakujen vaiheet  
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• Haettavana oleva avustus on käytettävissä 1.1.2022 – 31.12.2022. 

• Ennen valtionavustuspäätöstä syntyneet kustannukset voivat liittyä vain 

hankehakemuksen valmisteluun.

• Valtionavustuksina jaettavissa oleva enimmäismäärä vuodelle 2022 on yhteensä 

47,5 miljoonaa euroa, josta tavoitteena on jakaa vähintään 28 miljoonaa euroa. 

• Haettavissa oleva valtionavustus kohdentuu eri investoinneille hankeoppaassa 

esitetyllä tavalla. 

• Valtionavustus myönnetään täysimääräisenä hankkeen valtionavustukseen oikeuttaviin 

kustannuksiin ilman omarahoitusosuutta.

• Suomen kokonaissaantoon liittyy epävarmuutta, joten vuosien 2023–25 osalta 

valtionavustuksiin voi tulla muutoksia. 

Haettavana oleva avustus
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• Suomen kestävän kasvun ohjelmaa toimeenpannaan jokaisella hyvinvointialueella. STM 

myöntää valtionavustuksia yhdelle hankkeelle kullakin hyvinvointialueella. 

• Ensimmäisessä haussa valtionavustus myönnetään sille kunnalle tai kuntayhtymälle, joka on 

hakemuksessa merkitty hankkeen hallinnoinnista vastaavaksi tahoksi. 

• Osatoteuttajina voivat olla kunnat, kuntayhtymät ja yleishyödylliset yhteisöt. 

• HUS-kuntayhtymä ei voi toimia hakijana, mutta se voi olla osatoteuttajana hankkeissa.

• Ensimmäisessä haussa valtionavustusta voidaan lisäksi myöntää yhdelle sosiaalialan 

osaamiskeskukselle, joka toimii hankehallinnoijana osaamiskeskusten yhteenliittymässä.

Valtionavustuksen hakija 

21.1.20227 |



Pilari 4 jakaantuu neljään investointiin:

1. Edistetään hoitotakuun toteutumista (mukaan lukien mielenterveyspalvelut) sekä puretaan 

koronavirustilanteen aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja 

palveluvelkaa

2. Edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista 

tunnistamista

3. Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja 

vaikuttavuusperusteista ohjausta

4. Otetaan käyttöön hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot

PILARI 4: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 

saatavuuden vahvistaminen ja 

kustannusvaikuttavuuden lisääminen 



Kehittämispolkujen ja valtionapuhankkeiden

jatkosuunnittelun yhdistäminen

Tunnistetut 

kehittämistarpeet

Priorisoidut kehittämispolut

Tämän hetken valtionapuhankkeet

o

RRF

SOTE 

ICT-

muutos

Tiedonhalli

nta 

momentti

TULSOTE

RRF

SOTE 

ICT-

muutos

Tiedonhalli

nta 

momentti

Tiedonhalli

nta 

momentti

2022-2023 2024-2025 2025-



Investointi 3



1. Alueellinen kehittäminen 

2. Valtakunnallinen tiedonhallinnan kehittäminen ja 

yhteiset menetelmät 

3. Tutkimus 

4. Käypä hoito 

Investointi 3 – yhteensä noin 40 m€

Toimenpiteet vuosina 2022 – 2025
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1. Kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen

2. Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin 

kehittäminen

3. Vaikuttavuusperusteisuuden ja tiedolla 

johtamisen kehittäminen

Alueellisen kehittämisen toimenpiteet 

vuosina 2022-2025 



1. Hoitotakuun seurantaan vaadittavat toimenpiteet ja 
koronakriisin tietotarpeet (toteutetaan osana Toivo-ohjelmaa)

2. Hyvinvointitaloudellisten vaikutusten arviointimekanismi 

3. Kirjaamisen kansallinen kehittäminen 

4. HYTE toimintamallien arviointijärjestelmä 

5. Sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuden valtakunnallinen 
tilannekuva (toteutetaan osana Toivo-ohjelmaa)

6. Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen 
(toteutetaan osana Toivo-ohjelmaa)

Valtakunnallisen tiedonhallinnan 

kehittäminen vuosina 2022 - 2025
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• Tavoite: Hoitotakuun kansallinen ajantasainen seuranta

• Indikaattori: Hoitotakuun kansallinen ajantasainen seuranta 

toteutuu kaikissa terveyskeskuksissa (100 %, kvartaali 4 / 2025 

mennessä)

Investointia 3 koskeva kansallinen tavoite ja 

indikaattori 
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• Vuonna 2022 edistetään sosiaalihuollon 

kirjaamisvalmennuksia sosiaalialan osaamiskeskusten 

toimesta. 

• Hyvinvointialueille valtionavustushaku avautuu 

syksyllä 2022 toisessa haussa. Vuosien 2023-25 

toimenpiteet täsmentyvät yhteistyössä alueiden 

kanssa ja niistä informoidaan tarkemmin.

Valtionavustushaku alueille
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Investointi 4



• Valtionavustusta saa käyttää hoito-, palvelu- ja 
kuntoutusvelan purkamiseksi, erityisesti pysyvien 
toimintatapojen muutokseen palvelujen saatavuuden 
lisäämiseksi pitkällä aikavälillä sekä uusien toiminta- ja 
palvelumallien digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen

1. Kansalaisten digitaaliset palvelut

2. Ammattilaisten digitaaliset järjestelmät

3. Johtamisen ratkaisut

4. Uudet digitaaliset innovaatiot (haku avautuu toisessa 
haussa)

Investointi 4 – yhteensä noin 100 m€
Toimenpiteet vuosina 2022 – 2025 
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• Valtionavustusta on enimmillään haettavana 10 m€

• Ensimmäisen haun minimi on 6  m€ ja maksimi 10 m€

• Toisessa haussa valtionavustusta on 

hyvinvointialueille enimmillään haettavana arviolta 58 

m€ (täsmentyy vuoden 2022 aikana)

• Rahoitus kohdennetaan valtakunnallisten toimijoiden 

ja alueiden yhteisiin kehittämishankkeisiin

Vuotta 2022 koskeva avoinna oleva 

haku (= ensimmäinen haku)



• Tavoite: Osuus sosiaali- ja terveydenhuollon kontakteista, jotka 

hoidetaan etänä sähköisin välinein (puhelin, chat, etäpalvelut)

• Indikaattori: 45 % kontakteista hoidetaan etänä sähköisin 

välinein (puhelin, chat, etäpalvelut. Kvartaali 4 / 2025 mennessä)

Investointia 4 koskeva kansallinen tavoite ja 

indikaattori
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Yhteisten 
toimintamallien 

määrittely ja valmistelu 

• THL yhteinen 
määrittely ja tuki  

• Alueille 
laskennallinen 
valtionavustus 6 
miljoonaa vuonna 
2022

Alueellinen 
kehittäminen

• Hyvinvointialueet 4 
miljoonaa vuonna 
2022 

• Hyvinvointialueet 58 
miljoonaa vuosina 
2023-2025

Kansallinen 
kehittäminen

• Kela

• DigiFinland 

• DVV 

• TTL 

Investointi 4 – 100 miljoonaa euroa jako
(jakaantuu: alueet noin 68 miljoonaa ja yhteisten toimintamalien määrittely ja valmistelu + 

kansallinen kehittäminen noin 32 miljoonaa)



Investointi 4 kehityskohteet vv. 2022 - 2025
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Yhteisten toimintamallien määrittely ja 

valmistelu

• Asiakaspalautteen keruu

• Sähköinen ajanvaraus

• Mobiilisovellusten ja digitaalisten palvelujen 

arviointimallin kehittäminen (PPSHP 

koordinoi)

• Työkykypalveluiden itsearviointityökalu (tuki 

pilari 3)

• Kansalaisten etäpalvelut, ammattilaisten 

digitaaliset työvälineet ja digitaaliset 

mielenterveyspalvelut

• Vertaistukipalvelut

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

kansallisen palvelukonseptin digitaaliset 

ratkaisut (digituki investointi 2)

• Itse- ja omahoidon tuki Omatietovarannolla

• Asiakas- ja palveluohjaus

• Asiakkuussegmentointi

Kansallinen kehittäminen

• Yhteinen mobiilipalvelu

• Edunvalvojien rekisteri

• Suomi.fi -kehitys

• Asiakaspalaute

• Omatietovaranto

• HYTE-palvelukonsepti

• Itsearviointityökalu

• Omaolo (Investointi 1)

• Sähköinen perhekeskus (Investointi 1)

Alueellinen kehittäminen
• Ajanvaraus

• Etäpalvelut, etätyövälineet

• Vertaistukipalvelut

• Asiakas- ja palveluohjaus

• Asiakkuussegmentointi

• Terveyshyötyarvio

• Toiminnanohjaus

• Tietojohtaminen



• Etukäteen määritelty rahoitusosuus, yhteensä 6 miljoonaa euroa

1. Valtakunnallisten toimijoiden ja alueiden yhteiseen suunnittelu-, määrittely- ja 
selvitysten tekemiseen: asiakaspalautteen keruu, sähköinen ajanvaraus, 
mobiilisovellusten ja digitaalisten palvelujen arviointimallin kehittäminen, 
työkykypalveluiden itsearviointityökalu, vertaistukipalvelut, kansalaisten 
etäpalvelut, ammattilaisten digitaaliset työvälineet, digitaaliset 
mielenterveyspalvelut sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallisen 
palvelukonseptin digitaaliset ratkaisut.

• Työkykypalveluiden itsearviointityökalun kehitystyössä on eduksi, että alue on aiemmin 
saanut valtionavustusrahoitusta Työkykyohjelman hankkeeseen.

2. Jokainen hyvinvointialue laatii THL:n koordinoimana kypsyystason arvioinnin, 
nykytilan kuvauksen nykyisistä alueella käytössä olevista digitaalisista 
palveluista ja tekee niiden pohjalta toimeenpanosuunnitelman.

Ensimmäisen haun toimenpiteet vuonna 2022 

1/2



Valtionavustuksen 

etukäteen 

määritellyn osuuden 

enimmäismäärä 

hyvinvointialueittain

Enimmäismäärä 

6 m€
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• Aiemmin aloitettu digitaalisten palvelujen kehitystyö, 

käyttöönotto ja palvelujen laajentaminen, enimmäismäärä 4 m€ 

• asiakaspalautteen keruu, sähköinen ajanvaraus, asiakas- ja 

palveluohjauksen digitaaliset ratkaisut, asiakkuussegmentointi

sekä toiminnanohjaus (palveluketjujen ohjaus ja koordinaatio).

Ensimmäisen haun toimenpiteet vuonna 2022 
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• Etukäteen määritellyn rahoitusosuuden osalta, mihin 
kansalliseen yhteistyöhön hyvinvointialue haluaa osallistua.

• Aiemmin aloitetun kehittämistyön jatkumisen osalta kuvaus siitä, 
mihin rahoitusta ollaan käyttämässä, mihin aiempaan 
kehittämistyöhön se liittyy ja miten kehittämistyö tukee pilari 4:n 
tavoitteita (katso hakuoppaasta kohta 3.2.).

• Suunnitelmassa tulee kuvata syntyykö hankkeessa sellaisia 
toimintamalleja ja ratkaisuja, esimerkiksi digitaalisia palveluja, 
joiden kaupallistaminen kotimaan tai vientimarkkinoille olisi 
perusteltua. 

Hakemuksesta on käytävä ilmi

21.1.202225 |



• Omaolo-palvelu: 

• Hyvinvointialueilla käyttöönotot ja laajennukset jatkuvat 

• Yhteiskehittäminen DigiFinland Oy:n ja alueiden kesken jatkuu

• Sähköinen perhekeskus

• Yhteiskehittäminen DigiFinland Oy:n ja alueiden kesken jatkuu

• Kansalaisten etäpalvelut ja Ammattilaisten digitaaliset 

työvälineet

• Jatketaan Rakenneuudistushankkeessa aloitettuja käyttöönottoja ja 

levittämistä

Investointi 1: Digitaalisten toimintamallien jalkauttaminen 

alueille 25 m€, ensimmäisessä haussa 8 m€ 



Kiitos! 

Lisätietoja: 

https://stm.fi/kestavan-kasvun-ohjelma



Hyvinvointialueiden 
tilannekatsaukset
Hyvinvointialueiden esittelyt 1/2



Hyvinvointialueiden tilannekatsaukset

• Tänään vuoden ensimmäisessä ja seuraavassa verkostotapaamisessa 20.1 ja 
17.2 hyvinvointialueet esittelevät lyhyesti (5min) valmistelunsa tilannetta:

• Keskeiset tekemiset Virta-hankkeen II vaiheessa suhteessa tietojohtamisen 
kehittämissuunnitelmaan

• Suunnitelma testauksessa etenemiseen/testausvalmius
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Hyvinvointialueiden tilannekatsausten 
ajankohdat

19

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



Valmisteltujen 
vähimmäistietosisältöjen 
raportoinnin käyttötapauksien 
hyväksyntä hyvinvointialueilla



Vähimmäistiedot: Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tarve, sosiaali- ja terveydenhuollon saatavuus, 

henkilöstövoimavarat
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• Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
SAATAVUUS

• Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
TARVE

• HENKILÖSTÖ-
VOIMAVARAT

Edellä mainitut raportoinnin 
käyttötapaukset annetaan 
Virta-hankkeen 
tietojohtamisen verkostolle 
ma 24.1.2022

Hyväksyttävät raportoinnin 
käyttötapaukset viedään 
Virta-hankkeen työtilaan

Verkoston jäseniltä 
pyydetään yhteinen 
hyvinvointialueen 

hyväksyntä valmistelluille 
raportoinnin 

käyttötapauksille 
sähköpostitse pe 4.2.2022 
mennessä osoitteeseen

virta_palaute@digifinland.fi. 
Määräaikaan mennessä 
vastaamatta jättäminen 
tulkitaan hyväksynnäksi.

mailto:virta_palaute@digifinland.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 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
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Tehdään se yhdessä.
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