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Edellisen verkostotapaamisen pääkohdat ja esille 
nousseet kysymykset

1. Edellisen verkostotapaamisen pääkohdat ja sen jälkeen esille nousseet kysymykset

2. STM/THL ajankohtaiset asiat

3. Hyvinvointialueiden tilannekatsaukset

4. Valmisteltujen vähimmäistietosisältöjen raportoinnin käyttötapauksien hyväksyntä hyvinvointialueilla

5. Verkostotapaamiset kevät 2022

Kysymykset:

• Vähimmäistietosisältöjen hyväksymisprosessiin liittyviä kysymyksiä

• Asiasisältöjen kehittämistyöryhmien kokoonpanoon ja sisältöihin liittyviä kysymyksiä

• Kysymyksiä asetuksen valmistelusta suhteessa vähimmäistietovalmisteluun

• OR-palveluluokituksen testauksien/palautteiden koonti
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STM/THL ajankohtaiset 
asiat



Hyvinvointialueiden 
tilannekatsaukset
Hyvinvointialueiden esittelyt 2/2 



Hyvinvointialueiden tilannekatsaukset

• Viime kerralla 20.1 ja tänään 17.2 hyvinvointialueet esittelevät lyhyesti (5min) 

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

kehittämissuunnitelmaan

• Suunnitelma testauksessa etenemiseen/testausvalmius

• Mikäli teillä on esitys pyydämme, että halutessanne jaatte ne Virta-tiimin sisäiseen käyttöön 

sähköpostitse virta_palaute@digifinland.fi
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Hyvinvointialueiden tilannekatsausten 
ajankohdat
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Verkostotapaaminen 20.1.2022 klo 13-15 Verkostotapaaminen 17.2.2022 klo 13-15

Etelä-Karjala (Lappi) Etelä-Karjala

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

* Lapin, Pirkanmaan ja Länsi-Uusimaan tilannekatsaukset kuullaan 17.3

*

*

*



Etelä-Karjala, Eksote



Pohjanmaa



Pohjois-Karjala



Pohjois-Pohjanmaa



Pohjois-Savo



Päijät-Häme, Phhyky



Satakunta



Vantaa-Kerava



Varsinais-Suomi



Virta-hankkeen 
asiakaspalaute- ja 
testauskyselyn tulokset  



Asiakaspalautekyselyn prosessi

• Virta-hanketta koskeva asiakaspalautekysely kohdennettiin Virta-hankkeen 

tietojohtamisen verkoston 57 jäsenelle, joista 24 (41,4 %) vastasi kyselyyn

• Kysely toteutettiin 25.11-10.12.2021 välisenä aikana 

• Virta-hanketta koskevissa kysymyksissä vastaaja pystyi jättämään avointa 

palautetta, jos vastasi väittämiin arvolla 3 tai vähemmän
• Väittämäkohtaisten kysymysten lisäksi avoimesta palautteesta on koostettu lyhyt 

yhteenveto siten, että tunnistetuista kehittämiskohteista esitellään jo tehtyjä toimenpiteitä
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Virta-hankkeen hallinta (n= 24)
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Yhteistyömuodot ovat toimivia

Virta-hankkeen asiantuntijat ovat hyvin tavoitettavissa ja olen saanut vastauksia kysymyksiini tarvittaessa

Hankkeen eteneminen on ollut suunnitelmallista

Tuotettu dokumentaatio on helposti saatavilla



Tavoitteiden saavuttaminen Virta-
hankkeessa (n=24)
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Yhteistyöstä saadusta tuesta on ollut hyötyä alueemme tietojohtamisen tavoitteiden saavuttamiselle

Yhteistyö on parantanut organisaatiomme tietojohtamisen kyvykkyyttä

Yhteistyö on lisännyt ymmärrystä hyvinvointialueiden johtamisen ja kansallisen arvioinnin ja ohjauksen 

tietosisältöjen yhtenäisyyden tärkeydestä

Tehty kehitystyö mahdollistaa hyvinvointialueiden tiedolla johtamista ka hyvinvointialeuiden välistä vertailua

Tavoitteet ovat tarkoituksenmukaisia hyvinvointialueen tietojohtamisen kehittämiseksi

Olen tyytyväinen Virta-hankeen toimintaan kokonaisuutena



Avoin palaute

Virta-hanketta koskevissa kysymyksissä vastaaja 

pystyi jättämään avointa palautetta, jos vastasi 

väittämiin arvolla 3 tai vähemmän



Vastaajien kokemus yleisesti 
ensimmäisestä hankekaudesta

• Virta-hankkeessa on positiivinen ja kannustava ilmapiiri

• Vastaajat kokevat, että haasteellisessa työssä on onnistuttu hyvin

• Virta-hankkeen tietojohtamisen verkosto ja asiasisältöjen kehittämistyöryhmät koetaan 
tärkeiksi ja mahdollisuutena vaikuttaa kansalliseen kehittämistyöhön

• Osa vastaajista kokee, että tarvitaan vahvempaa dialogia verkoston/asiasisältöjen 
lisäksi hyvinvointialueiden suuntaan

• Osa vastaajista kaipaa alueyhteyshenkilön/Virta-tiimin roolia näkyvämmäksi 
hyvinvointialueilla

• Osa vastaajista kaipaa Virta-tiimin suoraa viestintää laajemmin hyvinvointialueille, ei 
vain verkoston jäsenten kautta

• Alueyhteyshenkilön tuki on koettu tärkeäksi
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Kehittämisehdotusten pohjalta tehdyt 
muutokset

• Työryhmätyöskentely

• Hyvinvointialueiden, DigiFinlandin ja kansallisten toimijoiden välinen 

yhteistyö

• Vähimmäistietosisältöjen valmistelun prosessi 

• Kommentti- ja hyväksyntäkierrokset
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Vähimmäistietosisältöpohjan valmistelu 1. 
kvartaalilla
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Pvm Vähimmäistieto/ asiasisältöjen 

kehittämistyöryhmä 

Teema Osallistujat

Tammikuu

20.1. Yhteinen aloitus Aloitus Laajennettu työryhmä (aiempiin 

vähimmäistietovalmisteluihin osallistuneet 

alueiden edustajat ja kansalliset toimijat) 

Helmikuu 3.2. Väestön hyvinvointi ja terveys Tausta; lainsäädäntö, strategiat/ohjelmat

Hyvinvointikertomuksen taustatyö/THL

Segmentointi 30 min (jatkotehtävä alueille)

Pienryhmä

17.2. Väestön hyvinvointi ja terveys Raportoinnin käyttötapaukset 

Taustaksi mm. hyvinvointikertomuksen 

tietosisältö, KUVA, Hyte-kerroin  

Pienryhmä

Maaliskuu 3.3. Väestön hyvinvointi ja terveys Ryhmätyöskentely →

Raportoinnin käyttötapaukset

Segmentointi, jatkotoimenpiteet 

Pienryhmä

17.3. Väestön hyvinvointi ja terveys Raportoinnin käyttötapaukset Pienryhmä

31.3. Yhteinen tarkastelu ja 2. kvartaalin 

aloitus + Laatu

Laajennettu työryhmä (aiempiin 

vähimmäistietovalmisteluihin osallistuneet 

alueiden edustajat ja kansalliset toimijat) 



Valmisteltavien raportoinnin ja analytiikan 
käyttötapausten muutosloki

Kommenttikierros Pvm Tehdyt muutokset

1. xx.2.2022-

yy.3.2022
xx.3.2022 Tarkennettu laskentasääntöjä xx. Lisätty mittarit yy. 

2. xx.4-yy.5.2022 yy.6.2022
Muutettu mittarin x mittauspisteitä kansallisten toimijoiden 

kommenttien pohjalta. 
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Hyväksyntäkierros Pvm Versio

xx.2.2022-yy.3.2022 xx.3.2022 1.0

Päivitysten yhteydessä x.x.2022 1.1 

Jatkossa kommenttikierroksilla käytettäviin raportoinnin käyttötapauksiin tullaan lisäämään 

muutosloki-osio, josta on nähtävissä mitä muutoksia edeltävien kommenttikierrosten perusteella on 

tehty

Versio 1.0 hyväksyntäprosessin yhteydessä saatavat kommentit huomioidaan 

seuraavassa päivityksessä 1.1 (virheet/vakavat puutokset luonnollisesti korjataan heti)

Hyvinvointialueet 

voivat toteuttaa 

hyväksymisme-

nettelyn parhaalla 

katsomallaan tavalla

LUONNOS



Testauskyselyn tulokset



Kysely testauksien toteuttamisesta, 
marraskuu 2021

• Vastauksia saatiin yhdeksältä (9) hyvinvointialueelta. 
• Huomiona, että esitestauksia/ testauksia on tehty myös ns. vastaamattomilla alueilla, joista Virta-

tiimi on saanut valmiuden mukaan palautetta mm. erillisten palaverien ja muiden 
kontaktimuotojen yhteydessä.

• Hyvinvointialueiden testausvalmius vaihteli, osa oli pystynyt jo hyödyntämään työssään 
esim. Virta-arkkitehtuuria sekä esitestaamaan/testaamaan organisaatioriippumattomia 
palveluita, käsitemalleja sekä raportoinnin käyttötapauksia, mutta osa alueista oli 
tietojohtamisen kehitystyössä vasta alussa. 

• Tuotosten eri julkaisumuodot ja –paikka koettiin pääsääntöisesti toimiviksi. 
Julkaisumuodon toivottiin yleisesti olevan mahdollisimman selkeä ja helposti 
käytettävä. Julkaisupaikan osalta oli toivottu yhdessä palautteessa huomioitavan 
jatkossa yhteys muiden kansallisten toimijoiden julkaisujen kanssa. 
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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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