SOTE-RAKENNEUUDISTUS JA
TOIVO-OHJELMA
webinaari 14.2.2020

AGENDA
• Klo: 13:00 Tilaisuuden avaus ja puheenvuorojen esittely
• Klo: 13:05 Sote-rakenneuudistus ja valtionavustukset
(STM erityisasiantuntija Pilvi Rantanen)

• Klo: 13:20 STM Toivo-ohjelman tausta ja lähtökohdat
(STM erityisasiantuntija Mikko Huovila)

• Klo: 13:30 STM Toivo-ohjelman tavoitteet, organisointi ja hankkeiden esittely
(STM projektipäällikkö Juhana Valo)

• Klo: 13:45 Maakuntien tiedolla johtaminen Virta-hankkeessa
(SoteDigi kehityspäällikkö Elina Välikangas)

• Klo: 14:00 Kysymysten läpikäynti
• Klo: 14:30 Tilaisuuden päätös

SOTE-RAKENNEUUDISTUS JA
VALTIONAVUSTUKSET
Pilvi Rantanen
Erityisasiantuntija

Ensimmäiset valtionavustushaut 2020
• Kaksi samanaikaista sote-uudistuksen valtionavustushakua, jotka tukevat toisiaan
1. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta on mahdollista hakea
rahoitusta peruspalveluiden toiminnalliseen kehittämiseen (rahoitus 100 %)
2. Rahoitusta on haettavissa myös sote-rakenneuudistuksen valmistelua
tukeviin hankkeisiin. Rakenneuudistusrahoitus on tarkoitettu vapaaehtoiseen
alueelliseen yhteistyöhön ja yhteiseen valmisteluun (rahoitus 80 %)
• Valtionavustusta voi hakea maakunnan laajuisiin hankkeisiin, joissa hakijaksi
alueelta on sovittu yksi kunta tai kuntayhtymä
• Hakuaika 20.1.–31.3.2020

Valtionavustusten peruslinjaukset
Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus –ohjelma (STM:n
mom. 33.60.39)

Muut
kehittämishankkeet
(STM:n mom. 33.60.39)

Rakenneuudistuksen
valmistelua tukevat hankkeet
(VM:n mom. 28.70.05)

Alueille jaettava
määräraha

70 m€ vuonna 2020, käytettävissä
vuosina 2020-2022, rahoitus kaikille
alueille suhteellisesti.

n. 20-25 m€ vuonna
2020, käytettävissä
vuosina 2020-22

Yhteensä n. 120 m€, vuosille
2020-2021, rahoitus alueille osin
suhteellisesti.

Hakuaika

20.1.-31.3.2020

Kevät 2020

20.1.-31.3.2020

Alueelliset toimijat

Alueelliset kuntien tai kuntayhtymien
hankkeet (pääsääntöisesti väh. 80%
maakunnan väestöpohjasta)

Kunta tai kuntayhtymä,
myös yksittäiset kunnat ja
järjestöt

Alueelliset kuntien tai
kuntayhtymien hankkeet
(pääsääntöisesti väh. 80%
maakunnan väestöpohjasta)

Haun (ensisijainen)
fokus

Peruspalveluiden (tuotannon)
toiminnallinen kehittäminen

Muiden kohdennettujen
sosiaali- ja
terveyspalveluiden
(tuotannon) toiminnallinen
kehittäminen

Toimenpiteet, jotka tukevat soteuudistuksen valmistelua,
erityisesti järjestämisvastuun
siirtymistä (ml. tietotekniset
ratkaisut)

Valtion rahoitusosuus

100%

80%

80%

Koordinaatio

Tulevaisuuden sote-keskus
koordinaatioryhmä (STM, THL)

STM:n linjaorganisaatiot

Alueellisen valmistelun jaosto

Hankehallinta

STM ja THL (sisällöllinen)

STM

STM

Valtionavustus rakenneuudistuksen valmistelua
tukeviin toimiin
Kesällä 2019 annetussa lisätalousarviossa uudelleen kohdennettiin aiemmin maku-sote uudistuksen
käyttämättä jääneet rahat (211 miljoonaa euroa)
•

Tästä summasta STM ohjaa kansallisiin ja alueellisiin kehittämistoimiin noin 148 milj. euroa. Tästä n.
120 milj. euroa jaetaan alueille ja n. 28 milj. euroa jää kansalliseen kehittämistoimintaan.

•

Lisäksi 7 milj. euroa varataan ministeriön sote-uudistuksen valmistelua sekä alueiden ja hankkeiden
ohjausta varten ja 4 milj. euroa sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiotutkimukseen.

•

Valtionavustusta saa käyttää sote-uudistuksen valmistelua tukeviin kehittämistoimenpiteisiin,
erityisesti palveluiden järjestämistehtävän kehittämiseen ja yhtenäistämiseen

•

•

ohjauksen kehittäminen

•

palveluverkkoa koskevaan selvitykseen ja suunnitelmaan

•

palveluketjujen ja –kokonaisuuksien määrittelyyn

•

palveluverkon ja palveluketjujen johtamisen kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen

•

tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen

•

muiden kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden valmisteluun.

Hankkeet ja niiden ohjaus sovitetaan yhteen VM:n ja SM:n kehittämishankkeiden kanssa. Näiden
osalta valtionavustushakuja ei ole ensi vaiheessa tarkoitus käynnistää.

Valtionavustuksen yleiset periaatteet
• Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio (25 milj. euroa) jyvitetään
alueille laskennallisesti.
• Muilta osin rahoitus perustuu alueen tilannekuvaan ja arvioituun tarpeeseen sekä
hankehakemuksiin.
• Myönnettävän valtionavustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 80% hankkeen
valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista.
• Avustuksilla tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden
alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä.
• Osa rahoituksesta tullaan kohdistamaan yhteistyöaluetasoiseen tai muuhun maakuntien
yhteiseen kehittämiseen.
• Hankkeilta edellytetään, että niiden tuotoksia voidaan hyödyntää valtakunnallisesti.
• Hankehakemuksessa on esitettävä kuvaus hankkeessa tehtävän työn skaalaamisesta ja
levittämisestä.
• Eri alueilla voidaan rahoittaa erilaisia asioita: hankeohjeet jättävät riittävästi tilaa alueellisille
ratkaisuille ja innovatiivisille toimintamalleille.
• Avustuskriteereissä voidaan edellyttää kansallisten toimintamallien tai organisaatioiden
käyttöä alueellisessa valmistelussa.
• Avustusta voidaan käyttää takautuvasti vuoden 2020 alusta muodostuneisiin
kustannuksiin.

Valtionavustus rakenneuudistuksen
valmistelua tukeviin toimiin
Osa-alue

1. Vapaaehtoinen alueellinen
valmistelu ja hankekoordinaatio

Milj.
euroa

Jakoperuste

25

Jaetaan kaikille hakijoille (25% kiinteä
summa/75% väestöperusteisesti)

2. Johtamisen ja ohjauksen
kehittäminen

Jaetaan tarveperusteisesti ja
hakemusten perusteella

3. Toimintatapojen ja –prosessien
uudistaminen ja yhtenäistäminen
digitaalisten välineiden avulla

Jaetaan tarveperusteisesti ja
hakemusten perusteella

YHTEENSÄ

120

Osa-alue 1: Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja
hankekoordinaatio
• Uudistuksen eteneminen edellyttää palveluiden järjestämistehtävän valmistelun
aloittamista alueilla.
• Lisäksi alueilla tarvitaan resursseja toteutettavien hankkeiden hankekoordinaatioon ja –
hallintoon.

• Valmistelu on riippuvainen lainsäädännön valmistelun etenemisestä. Työ on
vaiheistettava seuraavasti:
1.

Ennen hallituksen esitystä

2.

Hallituksen esityksen jälkeen

3.

Lakien hyväksymisen jälkeen

• Tämän hankkeen osa-alueen hyväksyttävä hakemus on edellytyksenä osa-alue 2:n
avustuksen saamiselle.

Osa-alue 1: Tehtävät
• Ennen hallituksen esitystä alueellisen järjestämisvastuun kokonaisuuden hallinta ja
johtaminen riippumatta toteutettavasta hallintomallista
• Kuntayhtymä- ja isäntäkuntapohjaiset hallintomallit (ei kuitenkaan uusien käynnistämistä)
• Muut alueelliset yhteistyömallit ja muodot
• Hallituksen esityksen jälkeen järjestämisvastuun siirron valmisteluun liittyvät tehtävät
• Henkilöstösiirrot
• Omaisuussiirrot

• Sopimussiirrot
• Hallinnon rakenteet
• Lakien hyväksymisen jälkeen järjestämistehtävän siirron valmistelu
• Hankekoordinaatio ja –hallinto

• Alueellinen ja alueiden välinen yhteistyö
• Kansallinen yhteistyö
• Hankehallinto
• Muiden hallinnollisten tehtävien valmistelu
• Yhdyspinnat kuntien ja muiden palveluiden kanssa

Osa-alue 2: Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen
• Johtamisen ja ohjauksen kehittämisen osa-alue keskittyy kehittämishankkeisiin, joilla voidaan
edistää ja tukea järjestämisvastuun siirtymistä sote-maakunnille.
• Osa-alueen rakenne perustuu edellisen vaalikauden aikana valmisteltuun järjestämisen käsikirjaan.
• Tavoitteena on alueen kokonaisvaltainen johtamisen kehittäminen alueelliset erityispiirteet
huomioiden
• Tietojohtamista kehitetään maakuntatasoisen suunnitelman pohjalta
• Kehittämisen pohjaksi alueiden edellytetään tekevän arvion tietojohtamisen kypsyystasosta,
jonka pohjalta tunnistetaan priorisoidut kehittämiskohteet (erillinen malli)
• Alueellinen tietojohtamisen kehittäminen kytketään STM:n käynnistämään Toivo-ohjelmaan ja sen
Virta-hankkeeseen.
• Alue sitoutuu Toivo-ohjelman kehittämisyhteistyöhön, jossa luodaan ja käyttöönotetaan yhteisiä
toimintamalleja ja määrittelyjä tiedolla johtamisen kehittämisen pohjaksi.
• Tavoitteena on mahdollisimman kattava tietojen yhdenmukaisuus ja alueiden
vertailukelpoisuuden varmistaminen
• Alueellisten hankkeiden koordinaatio tapahtuu SoteDigi Oy:n toimesta
• Tietojärjestelmäratkaisujen osalta tavoitellaan yhteishankintoja SoteDigi Oy:n kautta.
Osallistumisen laajuus arvioidaan alueellisen tilanteen pohjalta.

Osa-alue 2: Tehtävät
• Suunnittelu- ja seurantajärjestelmien rakentaminen
• Toiminnan ja talouden suunnittelu ja ohjaus
• SOTE-tietopakettien käyttöönotto
• Kansallisen asiakaspalautejärjestelmän kehittämisyhteistyöhön osallistuminen ja alueellinen käyttöönotto
• Väestön palvelutarpeen arviointi ja mittaaminen

• Palveluverkon suunnittelu ja hallinta
• Strateginen johtaminen
• Toimintatapojen ja –kulttuurin muutoksen rakentaminen
• Palveluketjujen johtamisen kehittäminen

• Tiedolla johtaminen
• Alueellisten tietojohtamisen kokonaissuunnitelmien laatiminen ja päivitys (Järjestäjän tietotarpeet)
• Järjestämisen tietomallin priorisoitu käyttöönotto
• Tiedolla johtamisen työvälineiden käyttöönottojen valmistelu ja toteutus

• Kansalaisten ja asiakkaiden osallistumismallien kehittäminen

• Palvelujen hankinta ja hallinta
• Strateginen hankinta
• Tulosperusteinen hankinta

Osa-alue 2: Tehtävät
• Palvelutuotannon ohjaus ja valvonta
• Palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittely
• Vaikuttavuusperusteisen ohjausmallien kokeilut
• Valvonnan kehittäminen

• TKIO-toiminnan kehittäminen
• Yhteistyömallien rakentaminen
•
•
•
•
•

Yhteistyöalueen yhteistyömallien suunnittelu ja rakentaminen
Verkostojohtamisen mallit
Monitoimialaisten yhdyspintojen kehittäminen
Kumppanuusmallit järjestämisessä ja palvelutuotannossa
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) toimintamallien kehittäminen

Osa-alue 3: Toimintatapojen ja –prosessien uudistaminen
ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla (1/2)
• Tässä osa-alueessa ensisijaisena tavoitteena on maakunnan laajuisten toimintaprosessien ja
toimintamallien yhtenäistäminen
•

Tästä osa-alueesta rahoitetaan kaikki tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeeseen liittyvät
digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet.

• Painopisteenä tulee olla toiminnan muutokset ja niiden jalkauttaminen
• Toimintamallien yhtenäistä tukevia tietojärjestelmäratkaisuja ovat myös tietojärjestelmien
konsolidointi- ja alueen yhteisen tietojärjestelmän hankinnan ja käyttöönoton valmistelu
• Kehittämisessä tulee kiinnittää huomiota työvälineiden käytettävyyteen ja päällekkäisen kirjaamisen
poistamiseen
•

Kehitettävissä toimintaprosesseissa ja tietojärjestelmäratkaisuissa tukeudutaan valtakunnallisiin
toimintamalleihin ja tietojärjestelmäpalveluihin

• Kehittämisen tulee olla lainsäädännön, THL:n määräysten ja ohjeiden sekä valtakunnallisen SOTE kokonaisarkkitehtuurin linjausten mukaista. Valtionavustuksen myöntäjä voi tarvittaessa arvioida
hankkeiden arkkitehtuurin mukaisuutta.
• Valtionavustusta ei myönnetä Kanta-palveluiden kanssa päällekkäisten toiminnallisuuksien
kehittämiseen
• Palveluiden kehittämisessä tukeudutaan Suomi.fi-palveluihin

Osa-alue 3: Toimintatapojen ja –prosessien uudistaminen
ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla (2/2)
• Perustason palveluita tukeva asukkaiden digitaalisten palveluiden kehittäminen
kytketään soveltuvilta osin SoteDigi Oy:n Omaolo-palvelun toiminnallisuuksien ja
sisältöjen laajentamiseen ja levittämiseen tai muuhun, tarkoituksenmukaiseen
valtakunnalliseen yhteistyöhön.
• Uudet toiminnallisuudet ja sisällöt kehitetään lähtökohtaisesti osaksi Omaolopalvelua, jotta ne voidaan levittää koko maahan jo olemassa olevien
rakenteiden avulla.
• Mikäli kehitettäviä palveluita ei voida kytkeä Omaolo-palveluun, on tähdättävä
mahdollisimman laajaan valtakunnalliseen yhteistyöhön ja yhteentoimivuuteen

• Uudet palvelut liitetään osaksi Kanta-palveluita, ja asiakkaan itsensä tuottamat
tiedot tulee tallentaa Kanta-palveluiden omatietovarantoon

Osa-alue 3: Tehtävät
• Asukkaan digitaalisten palveluiden käyttöönotto
• Omaa elämänhallintaa ja omahoitoa tukevat palvelut
• Verkkosivustojen kehittäminen
• Vertaistukipalvelut

• Itsearviointipalvelut
• Verkkovalmennukset

• Sähköiset yhteydenottotavat
• Turvallinen viestinvälitys
• Esitietojen lähettäminen
• Ajanvaraus

• Etähoitopalvelut

• Alueellisten toimintamallien yhtenäistäminen
• Palveluihin liittyvien toimintamallien ja –prosessien yhtenäistäminen alueella
• Etäkonsultaation kehittäminen peruspalveluiden ja erityispalveluiden käyttöönotto

Osa-alue 3: Tehtävät
• Valtakunnallisten toimintamallien ja määrittelyiden käyttöönotto alueella
• Kirjaamiskäytäntöjen yhdenmukaistaminen

• Moniammatillisen tiedonhallinnan kehittäminen sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain pohjalta
• Valmistautuminen sosiaalihuollon Kanta-käyttöönottoihin
• Terveydenhuollon valtakunnallisten toimintamallien ja määrittelyiden käyttöönotto
• Terveys- ja hoitosuunnitelma
• Todistusten- ja lausuntojen välittäminen
• Potilastiedon koosteiden käyttöönotto
• Vanhojen tietojen arkistointi

• Tietojärjestelmien konsolidointien ja hankintojen valmistelu
• Yhtenäisten toimintatapojen ja –prosessien sekä valtakunnallisten toimintamallinen ja
määrittelyiden pohjalta tehtävä asiakas- ja potilastietojärjestelmien konsolidointien ja hankintojen valmistelu

• Varautumiseen ja turvallisuuteen liittyvät kehittämishankkeet
• Kyberturvallisuuden parantaminen

Yhteistyöaluetasoinen tai muu maakuntien yhteinen
kehittäminen (osa-alue 4)
• Maakunnat voivat hakea valtionavustusta myös maakuntien yhteisille
kehittämishankkeille.

• Hankehakemuksen tekee maakuntien yhdessä sopima organisaatio, joka
tekee sen osana omaa hankehakemustaan, mutta erillisenä osa-alueena 4.
• Hankehakemuksessa on kuvattava kunkin osallistuvan maakunnan rooli ja
työpanos hankkeessa.
• Kunkin maakunnan on omassa hakemuksessaan kerrottava
osallistumisesta maakuntien yhteiseen kehittämishankkeeseen
(osallistujatahojen sitoutuminen).
• Yhteinen hanke voi sisältää osa-alueiden 1-3 tehtäviä.

Alueellisen valmistelun tuen muotoja
•

•
•

•
•

•

Avoimet skype-kokoukset alueellisille toimijoille
• Noin 2 krt./kk
• Yhdessä THL:n kanssa (tulevaisuuden sote-keskus)
Ministeri Kiurun maakuntakierrokset
• Syksy 2019-kevät 2020
STM:n keskustelut
• Tammi-helmikuu 2020
• Mukana THL ja VM
Alueelliset valmistelijaverkostot
• Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja mm. yhteistyössä Kuntaliiton kanssa
Alueellisen valmistelun tiekartta ja alueellinen tilannekuva
• Rakennetaan tiekartta ja alueellisen valmistelun tilannekuva yhdessä THL:n,
Kuntaliiton ja alueiden kanssa
• Ensimmäinen versio valmis maaliskuussa 2020
Alueellisen valmistelun jaosto
• Osana uudistuksen valmisteluorganisaatiota

Sote-uudistuksen valmisteluorganisaatio
Hallitus

Sote-ministerityöryhmä

Sote-uudistuksen johtoryhmä
pj. STM

Tulevaisuuden
sosiaali- ja
terveyskeskus
-ohjelma
Sote-uudistuksen
seurantaryhmä

STM, THL

pj. STM

Rahoitusjaosto

Henkilöstöjaosto

Järjestämisjaosto

Alueellisen valmistelun jaosto

pj. VM

pj. VM

pj. STM

pj. STM

Alueellisen valmistelun jaosto
• Alueellisen valmistelun edistämiseen
nimitetään oma jaosto
• Jaoston tehtävänä on:
1.

Huolehtia alueellisen valmistelun
tilannekuvan ja sen ylläpitomallin
laatimisesta

2.

Tukea lainsäädäntövalmistelun
alueellista toimeenpanoa

3.

Koordinoida rakenneuudistuksen
valmistelua tukevaa rahoitusta

4.

Valmistella järjestämisvastuun siirtoon
liittyviä tehtäviä

5.

Vastata yhdyspintojen kehittämistyöstä

6.

Lisätä vuoropuhelua alueiden ja
kansallisten toimijoiden kesken

7.

Uudistuksen edetessä muut alueelliseen
valmisteluun liittyvät tehtävät

• Jaoston jäsenet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pj. STM/OHO
STM/OHO (Tulevaisuuden sote-keskus)
STM/HPO
VM x 2
SM
THL
Kuntaliitto x 2
KT
Alueet x 5 (yksi jokaiselta suuralueelta)
Pelastustoimen alueelliset edustajat
SHP:t
Kunnat x 6
Asiantuntijasihteerit + tekninen sihteeri:
STM, VM, SM

Kevään 2020 valtionavustusten aikataulu
Muut kohdennetut sotepalveluiden
Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelmavaltionavustukset
valtionavustushaku 20.1.-31.3.20
Sote-rakenneuudistus
valtionavustushaku 20.1.-31.3.20
Valtionavustusasetukset
16.1.20

2020

Päätöksentekoprosessi
5/20
Hakemusten
käsittely ja arviointi
4-5/20

Alueellisen valmistelun tuki, hallinnollinen valmisteluprosessi

STM:n keskustelut
alueiden kanssa
1-2/2020

Alueellisen
kehittämistyön aloitus
6/20 ->

6/2020

soteuudistus.fi
soteuudistus.fi/valtionavustushaut
#sote #tulevaisuudensote

TOIVO-OHJELMAN TAUSTA JA
LÄHTÖKOHDAT
Mikko Huovila
Erityisasiantuntija

Tausta
• SOTE-uudistuksen tavoitteisiin pääseminen edellyttää
kattavaa ja ajantasaista tietoa johtamisen, ohjauksen ja
valvonnan tueksi
• Hallitusohjelmassa useita kirjauksia
• STM:n strategia, valmisteilla olevat Kanta-kehittämislinjaukset

• Tähän liittyvää valmistelua tehty jo useita vuosia
•
•
•
•

Toissijaisen käytön laki ja kokonaisarkkitehtuuri
KUVA-työryhmä ja sen ehdotukset
THL:n tietopohjahanke ja laaturekisteripilotit
Edellisen vaalikauden aikainen ICT-muutosohjelma, tiedolla
johtamiseen liittyvät selvitykset ja TOIVO-ohjelman valmistelu
ennen hallituksen eroa

Tietojohtamisen kehittämiskohteet

TIEDON TARPEET ERI TASOILLA
Valtion ohjaus

Vähimmäistietosisältö

Alueiden vertailu ja
arviointi
Palveluiden järjestäminen
Palveluiden tuottaminen
Asiakastiedot

Talous ja HR

Tavoitteena mahdollisimman vertailukelpoinen
tietopohja kustannustehokkaalla ICT:llä toteutettuna
• SOTE-uudistuksen tavoitteisiin pääseminen edellyttää
ajantasaista, kattavaa ja vertailukelpoista tietoa johtamisen ja
ohjauksen tueksi
• Nykytilanteessa kuntien vertailtavuus heikkoa. Tähän kiinnitettävä
huomioita maakuntia perustettaessa ja panostettava
vertailukelpoisuuteen
• Yhteiset määrittelyt, kuten järjestämisen tietomalli ja SOTE-tietopaketit
• Pakolliset määrittelyt THL:n koodistopalvelimelle ja sekä mahdollisesti
vähimmäistietosisältömääräykseen

• Yhteistyö ICT-toteutuksissa kustannustehokasta. Huomioitava
kuitenkin jo olemassa olevat ratkaisut.

Alueellisen tietojohtamisen jatkokehittämisen
skenaariot
Yhteinen teknologia
Tekninen koordinaatio

Yhdenmukaisuus

+
+

+
+
+
+
-

Alhaisemmat tekniset kehityskulut
Hyödyttää niitä alueita, jossa ei ole vielä
teknistä kehitystä tehty
+ Kehittäminen sirpaloituu
- Tiedon vertailukelpoisuus heikkoa
- Tekninen kehittäminen ilman yhteistä sisältöä
tällaisessa kohteessa ei kovin mielekästä

Paikallisesti
määritelty tieto Monimuotoisuus
+
+
+
-

Vertailukelpoinen tieto
Merkittävästi alemmat kehityskustannukset
Tasaa alueiden välisiä eroja
Erityisosaaminen hyödyttää koko maata
Alueiden erityispiirteisiin vastaaminen hankalampaa
Uudet teknologiset investoinnit osin päällekkäisiä jo
olemassa olevien ratkaisujen kanssa
- Hitaampi kehittäminen

Sisältökoordinaatio

Ketterämpi eteneminen
Alueelliset erityispiirteet helpompi huomioida
Hyödyntää jo tehtyjä teknologiainvestointeja,
joustavuutta kehittää niiden päälle
Kehittäminen sirpaloituu
Tiedon vertailukelpoisuus heikkoa
Korkeat kehityskustannukset
Alueiden väliset erot kasvavat entisestään
Osaavia tekijöitä vaikea saada kaikille toimijoille

+
+
+
+
-

Yhdenmukainen
tieto

Vertailukelpoinen tieto
Tasaa alueiden välisiä eroja jonkin verran
Sisältöön liittyvä erityisosaaminen hyödyttää koko maata
Jättää tilaa alueellisille teknisille ratkaisuille ja joustavalle
jatkokehitykselle
Tekniset kehityskustannukset korkeat
Jättää ison vastuun järjestäjille teknisten ratkaisujen
toteutuksesta. Osa alueista ei ehkä pysty itse tästä vastaamaan?

Paikallinen teknologia

Tietosuojasäädösten mukaisesti toimiminen
pystyttävä osoittamaan
Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on
• käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
• kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
• kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
• päivitettävä aina tarvittaessa: epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai
oikaistava viipymättä
• säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan
kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten
• käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti.

Toissijaisen käytön laki 41 § tietojohtaminen
Sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunantajalla on oikeus salassapitovelvoitteiden
estämättä sekä tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan h alakohdan nojalla käsitellä ja
yhdistellä tunnisteellisesti asiakastietoja, jotka ovat syntyneet sen omassa toiminnassa
tai ovat sen omiin rekistereihin tallennettuja, jos se on välttämätöntä palvelunantajan
vastuulla toteutettavan palvelutoiminnan tuottamista, seurantaa, arviointia, suunnittelua,
kehittämistä, johtamista ja valvontaa varten.
Jos palvelunantajalle on tarpeen vastuullaan toteutettavan palvelutoiminnan taikka
palveluketjujen arviointia, suunnittelua tai kehittämistä varten verrata omaa toimintaansa
muiden palvelunantajien toimintaan, Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen voi
tuottaa tarvittavan vertailuaineiston aggregoituna tilastotietona 45 §:n mukaisesti 3 §:n
9 kohdassa tarkoitetun tietopyynnön perusteella.
Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, kunnalla tai kuntayhtymällä on
tietojohtamisen tarkoituksessa oikeus käsitellä ja yhdistellä tunnisteellisesti myös
asiakastietoja, jotka on tallennettu terveydenhuoltolain (1326/2010) 9 §:n 1 momentissa
tarkoitettuun yhteisrekisteriin.

Huolehdi tietosuojasta
• Lähtökohta on toissijaisen käytön laki 41 §
• Olennaista välttämättömyysehto
• Lue hyvin lain perustelut!

• Useiden rekisterinpitäjien tietojen yhdistelyssä tarvitaan lupa
• pl. Terveydenhuoltolain mukainen yhteisrekisteri

• Tietosuoja-asetuksen mukainen riskien arviointi
• Tietosuojavaikutusten arviointi
• Mahdollinen TSV:n ennakkokuuleminen

TOIVO-OHJELMAN TAVOITTEET,
ORGANISOINTI JA HANKKEIDEN
ESITTELY
Juhana Valo
projektipäällikkö

TAUSTA
•

Ihmislähtöiset, yhdenvertaiset ja laadukkaat sote-palvelut edellyttävät
tietoperusteista päätöksentekoa toiminnan suunnittelua, ohjausta,
valvontaa ja toimeenpanoa varten (Hallitusohjelma 2019:
oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi)

•

Maakuntien tiedolla johtamisen, ICT-valmistelun sekä viranomaisten
keskinäisen koordinaation ja paremman tiedon saannin
varmistamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt Toivoohjelman (SOTE-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan
toimeenpano).

LÄHTÖKOHDAT
•
•
•
•
•
•
•

Hallitusohjelman tavoitteet soten uudistamiseksi
SOTE-tieto hyötykäyttöön strategia 2020
Laki Sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019)
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008)
Toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
Valtakunnallisten viranomaisten yhteinen arkkitehtuuriselvitys 2018
KUVA-työryhmä (vaikuttavuus ja kustannustieto):
• Nykytietotuotannon parantamisessa on tärkeä keskittyä palvelurakenteen
muutosten huomioimiseen sekä rekisterien ja tietotuotantolinjojen
kehittämistoimiin, jotka tähtäävät toisiokäyttölain toimeenpanoon sekä
tietotuotannon nopeuttamiseen
• Uusina tiedon tuotantolinjoina esitetään pystytettäväksi sosiaalihuollon
avopalvelujen rekisterit, ensihoidon tiedonkeruu, ikäihmisten toimintakyvyn ja
hoitoisuuden tiedonkeruu ja valvonnan tietojen raportointi
• Maakuntien ja SoteDigin yhteistyönä asiakaspalautteen kansallisen keruun
yhtenäistäminen, Sote-tietopaketit, Sotedigin pilotit ja toteutukset

TIEDOLLA OHJAAMINEN JA JOHTAMINEN
TOIVO-OHJELMA

Valtioneuvoston
ohjauksen
valmistelu

KUVA-mittarit
ja maakuntien
arviointi
(STM ja THL)

Valtakunnallisten
viranomaisten
tiedontuotanto ja
ICT

Maakuntien
järjestämisen
valmistelu

”Järjestämisen
tietomalli”
(maakunnat)

Maakuntien
tiedontuotanto ja
ICT

TOIVO-OHJELMAN TAVOITE
•

Maakuntien tiedolla johtamisen sekä valtakunnallisten
viranomaisten tiedon tuotannon, tietovarantojen sekä niitä
tukevien työvälineiden kehittäminen

•

Kaksi (2) hanketta:

1) Virta-hanke. Tavoitteena maakuntien tiedolla johtamisen
sekä tiedon johtamisessa käytettävien työvälineiden ja
toimintamallien kehittäminen yhdenmukaisella tavalla
2) Valtava-hanke. Tavoitteena valtakunnallisen tiedon
tuotannon uudistaminen valtioneuvoston ohjauksen
mukaisesti

SOTE-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeeenpano-ohjelma (TOIVO 2020-2023)

JOHTORYHMÄ

OHJELMATOIMISTO

OHJAUSRYHMÄ
VIRTA-hanke

VALTAVA-hanke

Alueelliset hankkeet

Valtakunnalliset projektit

PALVELUT:
 Arkkitehtuuri
 Lainsäädäntö
 Aikataulutus
 Sidosryhmien hallinta
 Talous
 Viestintä
 Projektitoimisto

VERKOSTOT:
 Johtaminen
 Tietosisällöt
 Data-alustat
 N.n

SIDOSRYHMÄT:
 MAAKUNNAT
 KELA
 THL
 VALVIRA
 STM
 VM
 SOTEDIGI
 FIMEA
 KUNTALIITTO
 TYÖTERVEYSLAITOS

SIDOSRYHMIEN ROOLEJA
VM



Toivo-ohjelman
rahoitus

STM







VALVIRA






Maakuntien ja
tuottajien valvonta ja
tuottajien
rekisteröinti
Data-pohjaisen
valvonnan
kehittäminen
Muiden viranomaisten tuottaman
tiedon sekä yhteisen
data-alustan hyödyntäminen valvonnassa

SOTE-rakenneuudistus
Ohjelman
sovittaminen
maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun
Ohjelman
johtaminen
Hankkeiden
yhteensovitus

THL






SOTEDIGI








Maakuntien tietojohtamisen kansallisen tason määrittelyjen koordinointi
Maakuntien tietojohtamisen tietosisältöjen toteutus ja
käyttöönoton tuki
Tiedonhallinta- ja
analytiikkaratkaisut
Maakuntien yhteistyön koordinointi

Maakuntien
arvioinnissa,
ohjauksessa ja
valvonnassa
käytettävän tiedon
tuottaminen
Sote-tietomäärittelyt
Maakuntien
tukeminen
tuottamalla
johtamiseen
tarvittavaa tietoa

KELA






MAAKUNTA





Maakuntien
arvioinnissa, ohjauksessa ja valvonnassa
käytettävän tiedon
tuottaminen
Maakuntien
tukeminen johtamiseen tarvittavaa
tietoa tuottamalla

Maakuntien
arvioinnissa ja
ohjauksessa
käytettävän tiedon
tuottaminen
Kanta-palvelut
Viranomaisen
yhteinen data-alusta

PALVELUNTUOTTAJAT



SOTE-palveluiden
tuotanto

TIETOTARPEIDEN PRIORISOINTI V. 2020-2021
Maakunnat (Virta-hanke)
• Yhtenäiset taloustiedot ja kustannuslaskenta
•JHS-taloustiedot
•SOTE-tietopaketit
• Valtakunnallisten uusien vaatimusten toteutus
• Järjestämisen tietomallin mukainen
vaiheittainen kehitystyö
•Maakunta ja palvelukohtaisuus
•Järjestäjän tietojohtamisen tarpeet
•SoteDigin pilotit ja toteutukset
• Asiakaspalautteen kansallisen keruun
yhtenäistäminen (THL selvitysprojekti v.2018 ja
Sotedigin suunnitelman v.2019 pohjalta)

Valtakunnalliset viranomaiset (Valtava-hanke)
• Hallitusohjelman prioriteetit:
•Perusterveydenhuollon hoitotakuun seuranta
•Vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksen
seuranta ja toimintakykytiedot
• Uudet tiedonkeruut
•Ensihoidon tietovaranto (Kanta)
•Sosiaalihuollon tietovaranto (Kanta)
•Kansalliset laaturekisterit
• Asiakaspalautteen kansallisen keruun
yhtenäistäminen
• Nykyiset tiedontuotantolinjat
•Hoituisuustietoihin (Hilmo-raportointi) yksityinen
terveydenhuolto ja työterveys
•Parannukset ajantasaisuuteen, laatuun ja
kirjaamiseen erityisesti KUVA-mittareiden ja
arviointiraporttien tuottamisen näkökulmasta
•Rekistereihin kerättävän tiedon ja Kantaan
tallennettavan sote-tiedon harmonisointi (TIREKA
selvityksen jatkotoimenpiteiden nopeutettu
toteutus)

TAVOITETILA
Maakunnat

Nykytila (Maakuntien

Tavoitetila (Maakunnan

käynnistämisen valmisteluvaihe)

toiminnan vakiintumisvaiheessa)



Järjestäjän tiedot hajallaan
palveluntuottajilla
Kokonaisnäkymä maakunnan
tilanteeseen puutteellinen
Tuottajakohtaiset
tiedontuotantoprosessit ja
kirjaamiskäytännöt
Tietojärjestelmien tietorakenteissa
puutteita
Tiedon vertailukelpoisuudessa
puutteellinen
Järjestäjällä ei ole käytettävissä
tiedontuotannon ja raportoinnin
teknisiä ratkaisuja



Kansallisen tiedontuotannon
raportointi hajallaan useissa eri
verkkopalveluissa
Kansallisessa tiedontuotannossa
viiveitä ja sen kattavuus on
puutteellista
Eri aikoina syntyneet tietomäärittelyt
eri käyttötarkoituksiin johtavat
tiedontuotannon alkupäässä
päällekkäiseen kirjaamiseen
Tiedontuotantoprosessien tekninen
toteutus useissa eri ympäristöissä











Viranomaiset






















Käytettävissä yhtenäiset tiedot
maakunnan vastuulla oleviin
palveluihin ja väestön tilaan
Yhteiset tiedontuotantoprosessit ja
tietorakenteet käytössä
Kirjaaminen kertakirjaamisen ja
yhteisten sovittujen käytäntöjen
mukaisesti
Tiedon vertailukelpoisuus
maakuntien välillä (Tietojen
uudelleenkäytettävyys)
Tiedontuotanto tarkoitukseen
soveltuvan data-alustan avulla

Valtakunnallisesti tuotettu tieto
saatavilla yhden palvelurajapinnan
kautta
Tiedontuotanto on nopeaa ja se
kattaa laajasti HYTE- ja SOTEpalvelut
Tietomäärittelyt harmonisoitu
Kertakirjaaminen toteutuu
Valtakunnalliset
tiedontuotantoprosessit on siirretty
yhteiselle data-alustalle

VALTAVA-KEHITYSKOHTEET (v. 2020-2021)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsy (hoitotakuu)
Vanhuspalvelulain henkilöstömitoitus
Ensihoidon tietovaranto ja raportointi
Sosiaalihuollon rekisteri
Tietotuotannon yhteinen prosessi ja hallintamalli
Rekistereihin kerätyn tiedon ja Kantaan tallennettavan sote-tiedon
harmonisointi (Systematiikkaa TIREKA-projektista HILMO- ja muiden
rekisteritiedonkeruiden yksityiskohtaista harmonisointia tiedon ensisijaisen
ja kirjaamisessa käytettävien tietorakenteiden kanssa)
Tietorakenteet, luokitukset ja koodistot
Viranomaisten yhteinen raportoinnin verkkopalvelu
Kirjaamisen laadun kehittäminen
Tietoallaspilotit
- Rokotusrekisteri
- Diabetes laaturekisteri

SOTE-RAKENNEUUDISTUS (rahoitushaku) Osa-alue
2: Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen
• Johtamisen ja ohjauksen kehittämisen osa-alue keskittyy kehittämishankkeisiin, joilla voidaan
edistää ja tukea järjestämisvastuun siirtymistä sote-maakunnille.
• Osa-alueen rakenne perustuu edellisen vaalikauden aikana valmisteltuun järjestämisen käsikirjaan.
• Tavoitteena on alueen kokonaisvaltainen johtamisen kehittäminen alueelliset erityispiirteet
huomioiden
• Tietojohtamista kehitetään maakuntatasoisen suunnitelman pohjalta
• Kehittämisen pohjaksi alueiden edellytetään tekevän arvion tietojohtamisen
kypsyystasosta, jonka pohjalta tunnistetaan priorisoidut kehittämiskohteet (erillinen
malli)
• Alueellinen tietojohtamisen kehittäminen kytketään STM:n käynnistämään Toivo-ohjelmaan
ja sen Virta-hankkeeseen.
• Alue sitoutuu Toivo-ohjelman kehittämisyhteistyöhön, jossa luodaan ja käyttöönotetaan
yhteisiä toimintamalleja ja määrittelyjä tiedolla johtamisen kehittämisen pohjaksi.
• Tavoitteena on mahdollisimman kattava tietojen yhdenmukaisuus ja alueiden
vertailukelpoisuuden varmistaminen
• Alueellisten hankkeiden koordinaatio tapahtuu SoteDigi Oy:n toimesta
• Tietojärjestelmäratkaisujen osalta tavoitellaan yhteishankintoja SoteDigi Oy:n kautta.
Osallistumisen laajuus arvioidaan alueellisen tilanteen pohjalta.

Osa-alue 2: Tehtävät
• Suunnittelu- ja seurantajärjestelmien rakentaminen
• Toiminnan ja talouden suunnittelu ja ohjaus
• SOTE-tietopakettien käyttöönotto
• Kansallisen asiakaspalautejärjestelmän kehittämisyhteistyöhön osallistuminen ja alueellinen käyttöönotto
• Väestön palvelutarpeen arviointi ja mittaaminen

• Palveluverkon suunnittelu ja hallinta
• Strateginen johtaminen
• Toimintatapojen ja –kulttuurin muutoksen rakentaminen
• Palveluketjujen johtamisen kehittäminen

• Tiedolla johtaminen
• Alueellisten tietojohtamisen kokonaissuunnitelmien laatiminen ja päivitys (Järjestäjän tietotarpeet)
• Järjestämisen tietomallin priorisoitu käyttöönotto
• Tiedolla johtamisen työvälineiden käyttöönottojen valmistelu ja toteutus

• Kansalaisten ja asiakkaiden osallistumismallien kehittäminen

• Palvelujen hankinta ja hallinta
• Strateginen hankinta
• Tulosperusteinen hankinta

Osa-alue 2: Tehtävät
• Palvelutuotannon ohjaus ja valvonta
• Palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittely
• Vaikuttavuusperusteisen ohjausmallien kokeilut
• Valvonnan kehittäminen

• TKIO-toiminnan kehittäminen
• Yhteistyömallien rakentaminen
•
•
•
•
•

Yhteistyöalueen yhteistyömallien suunnittelu ja rakentaminen
Verkostojohtamisen mallit
Monitoimialaisten yhdyspintojen kehittäminen
Kumppanuusmallit järjestämisessä ja palvelutuotannossa
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) toimintamallien kehittäminen

AIKATAULU
•

TOIVO-ohjelma
1.1.2020-31.3.2023

•

Johtoryhmän
käynnistyskokous
13.2.2020

•

Valtioavustushaku
31.3.2020 asti

•

Vahvistettu hankerahoitus 31.12.2021
asti

Virta-hanke
Elina Välikangas, kehityspäällikkö
SoteDigi Oy
14.2.2020 Tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano (Toivo-ohjelma) esittely

Virta-hanke tavoitteet
• Mahdollistaa sote-alueiden johtaminen luotettavalla ja ajantasaisella tiedolla sekä parantaa
organisaatioiden tietojohtamisen kyvykkyyttä.
• Pidemmällä aikavälillä tietoon perustuva päätöksenteko johtaa oikea-aikaiseen,
kustannustehokkaaseen, vaikuttavaan ja oikein kohdennettuun palveluun asukkaille.
• Yhteistyössä alueiden kanssa toteuttaa vaiheittain sote-järjestäjän tietojohtamista tukevia
organisaatioriippumattomia ja kansallisesti yhteneväisiä tietosisältöjä
• Toteutuksissa varmistetaan, että sama tietopohja palvelee alueilla myös oman
palvelutuotannon operatiivista johtamista. Tietosisällöt perustuvat yhteiseen tietomalliin
sekä yhtenäisiin tietorakenteisiin.
• Lisäksi Virta-hankkeessa pyritään vaikuttamaan siihen, että kansallista arviointia varten
määriteltävät tietosisällöt ja -luokitukset vastaavat mahdollisimman hyvin sote-järjestämisen
tietotuotannon tarpeita, ts. että eri tarpeisiin voidaan hyödyntää samaa tietopohjaa ja
samoja tietorakenteita.

Virta-hanke osana Toivo-ohjelmaa

49

Yhteisestä tietopohjasta eri tasojen tiedon hyödyntämiseen
Valtio-ohjaus

Alueiden vertailu ja arviointi
Strateginen
johtaminen

Operatiivinen
johtaminen
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Palveluiden järjestäminen

Palveluiden tuottaminen

YHTEINEN TIETOPOHJA

Tiedon
karkeusaste
kasvaa

Palvelujen järjestäjän kokonaisnäkymä ja tuloksellisuuden
tietotarpeet – Sote- järjestämisen tietomalli
Toimintaympäristö
Perustiedot

Voimavarat,

Voimavarojen
kohdentamine

(Kestävä)
Talous

Taloudellisuus

Tuottavuus

Palvelukyky

Asiakastietämys
/-ymmärrys

Laatu

Vaikuttavuus

Kustannusvaikuttavuus

Kehittyminen
innovatiivisuus

Perustiedot
Ympäristö

Tuotannon
tekijä Määrät

Allokaatio

Seur.rap,. suunnitelma / toteuma / ennuste

Kustannukset/
asukas

Kokonaistuottavuus

Odotusajat

Asiakaskokemus

Palvelun tuotoksen laatu

Palv. vaikutus
asiakkaaseen

Vaikuttavuus/
kustannukset

Innovaatioaihiot

Perustiedot
Toimijat

Tuotannon
tekijä Laatu

Palveluportfolio

Käyttötalous

Kustannukset/
asiakas

Osatuottavuudet

Läpimenoajat

Asiakastyytyväisyys

Prosessin laatu

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Elinolot

Osaaminen

Tarjonta
Tarjooma

Tulos

Kustannukset/
suorite

Henkilötyö
tuottavuus

Saatavuus

Asiakaspalaute,
kantelut,muistut.

Resurssien
laatu

Hyvinvointi
Terveyden tila

Motivaatio
tyytyväisyys

Kapasiteetti.

Investoinnit

Saavutettavuus

Asiakaskunta

….

Tuottajaekosysteemi

Palvelumuoto

Rahoitus

Tarve / tarjonta
Kysyntä/käyttö

Asiakastarve

Tase

Osallistuminen
ja oikeudet

Palvelukäyttäytyminen

Kustannukset/
Palvelu

Yhdenvertaisuus

Palvelujen
käyttö

Tietosisältöjen
syventäminen KUVAmittareiden avulla

Integraatio
Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus

Kehittyminen
hankkeissa

Yhdenvertaisuus

Esimerkkinä: Yhdenvertaisuuden tarkastelu tapahtuu useiden näkökulmien ja niiden mittareiden avulla

SoteDigin ja alueiden konkreettinen yhteistyö
• Kaikkia alueita koskeva:
• Tietojohtamisen kypsyystason arviointi
• Kehittämissuunnitelman yhtenäinen malli
• Tuki alueiden kehittämissuunnitelman laatimiseen

• Yhteistyö ja koordinaatio verkoston avulla
• Valtava- ja Virta –hankkeiden yhteistyö – alueiden näkemykset Valtavaan ja päinvastoin
•

Konsensus yhteisille asioille

• Yhtenäiset tietomallit ja niiden implementointi (Sote-järjestämisen tietomalli)
•

”Palvelujen järjestäjälle ja valtakunnan tasolle yhteneväinen tilannekuva kunkin alueen väestön sosiaali- ja terveyspalvelujen
kokonaisuudesta.”

• Hyvien käytäntöjen jakaminen

• Alueiden kypsyystason mukaisesti yksittäisten alueiden kanssa toteutetaan tietojohtamisen
kokonaisratkaisuja tai niitä kohti vieviä tukitoimia

• Tietojärjestelmäratkaisujen osalta tavoitellaan yhteishankintoja SoteDigi Oy:n kautta
• Edellyttää yhteistä hankintarengasta ja kuntasitoutumisia

Palvelujen järjestäjän tehtävät ja tietotarpeet mm.
• Alueen väestön hyvinvoinnin ja terveyden sekä niihin yhteydessä olevien tekijöiden seuranta
väestöryhmittäin
• Asukkaiden palvelujen tarpeen määrittely

• Palveluverkon suunnittelu
• Yhdenvertaisesta palvelujen saatavuudesta huolehtiminen
• Palvelujen tarpeen, määrän ja laadun määritteleminen

• Palvelujen tuottamistavan määritteleminen ja strateginen hankinta
• Palvelujen tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta vastaaminen (myös omavalvonta)
• Palvelujen yhteensovittamisen kokonaisvastuu ja integraatio
• Toiminnan ja talouden tasapainosta huolehtiminen
• Asukkaiden ja asiakkaiden osallisuuden varmistaminen
• Palvelujen kehittäminen

Järjestäjän tietotarpeiden näkökulmat ja tiedon
hyödyntämisen tasot
- Suunnitteluun, seurantaan, ohjaukseen ja valvontaan
- Strategian seurantaan
- Asiakassegmenteittäin yli toimialarajojen, vrt. elämänkaari ja hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen
- Palveluittain
- Palvelurakenteen mukaisesti
- Organisaatiorakenteen mukaisesti
- Alueittain
- Oma toiminta ja ostopalvelut + palvelusetelit -kokonaisuudesta
- Toiminta, talous => ennustaminen ja ennakointi, skenaariot
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KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
https://soteuudistus.fi/tiedollajohtaminen #sote
#tiedollajohtaminen #toivoohjelma

KIITOS!

juhana.valo@stm.fi
p. 029 516 3523

