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Sisältö

• Kaikkia koskevat toiminnalliset käyttöehdot

• Erityisesti johtamisen ja ohjauksen kehittämistä koskevat 

käyttöehdot (osa-alue 2)

• Erityisesti toimintatapojen ja -prosessien uudistamista ja 

yhtenäistämistä digitaalisten välineiden avulla koskevat ehdot 

(osa-alue 3)

• Yhteistyötasoinen tai muu maakuntien yhteinen kehittäminen 

(osa-alue 4) 



• Kehittämisen kytkeminen
• Valtakunnallisiin toimintamalleihin ja tietojärjestelmäpalveluihin

• Lainsäädäntöön, määräyksiin, ohjeisiin ja valtakunnalliseen SOTE 
kokonaisarkkitehtuuriin

• Suomi.fi -palveluihin

• Osana suunnittelua tuotettava julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 
annetun lain mukainen muutosvaikutusten arvio

• Tietosuoja-asetuksen mukaiset vaikutusarviot sekä tarvittaessa 
toteuttamaan asetuksen mukaisen ennakkokuulemisen 
tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa

• Teko-/keinoälyavusteiset toimintamallit: verkostoituminen 
valtiovarainministeriön AuroraAI-ohjelman kanssa

• Kirjaamisen kehittämisessä THL:n määräyksiin tukeutuminen ja 
yhteensovitus sosiaalihuollon Kansa-Koulu III –hankkeen kanssa

Kaikkia koskevat toiminnalliset 

käyttöehdot



• Valtionavustuksen saaja on velvollinen sovittamaan 
tietojohtamisen kehittämisen valtakunnallisen Toivo-
ohjelman tavoitteisiin ja SoteDigi Oy:n koordinoimaan 
Virta-hankkeeseen. Valtion-avustuksen saajan tulee 
osallistua aktiivisesti Virta-hankkeen verkostoihin ja 
yhteiseen kehittämiseen.

• Hankkeen on tehtävä arvio yhteistyömahdollisuuksista 
muiden ERVA-alueensa hankkeiden kanssa järjestäjän 
tietojohtamisen ICT-ratkaisujen sekä toiminnan ja talouden 
seurannan näkö-kulmasta STM:n antaman erillisen 
ohjeistuksen mukaisesti.

Erityisesti johtamisen ja ohjauksen kehittämistä 

koskevat käyttöehdot (osa-alue 2) (1/4)



• Valtionavustuksen saajan tulee toimittaa kypsyystasoarvio alueen 
tietojohtamisen tilanteesta sekä alueellinen tietojohtamisen kehittämisen 
suunnitelma SoteDigi Oy:lle ja sosiaali- ja terveysministeriölle erillisen ohjeen 
mukaisesti. Hankkeet saavat mallit ja tukea arvion ja suunnitelman tekemiseen 
SoteDigi Oy:ltä.

• Valtionavustuksen saajan tulee, jos hankkeeseen sisältyy asiakaspalautteen/-
kokemuksen kehittämistä, tehdä yhteistyötä Virta-hankkeen verkostoissa 
muiden asiakaskokemuksen keruuta kehittävien hankkeiden kanssa 
osallistumalla yhteiseen kehittämiseen ja raportoimalla käyttöönotoista 
saaduista kokemuksista erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Yhteistyössä 
osallistutaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vastuulla olevien kansallisten 
määrittelyiden kehittämiseen. Asiakaspalautteen tietojärjestelmätoteutuksissa 
tulee tukeutua Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittelyyn. 
Asiakaspalautteen kehittämisen on sijoituttava osa-alue 2:een.

Erityisesti johtamisen ja ohjauksen kehittämistä 

koskevat käyttöehdot (osa-alue 2) (2/4)



• Valtionavustuksen saajan tulee raportoinnin ja mittareiden 
kehittämisessä tukeutua yhteisiin valtakunnallisiin malleihin ja 
määrittelyihin. Raportoinnin yhteisenä viitekehyksenä käytetään Sote-
Digi Oy:n ylläpitämää ns. järjestämisen tietomallia, johon alueellisten 
mittareiden kehittäminen tulee sovittaa. Mittareiden kehittämisessä tulee 
tehdä alueiden välistä yhteistyötä Virta-hankkeen verkostoissa ja 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

• Valtionavustuksen saajan hankkeessa kehitettävän tiedonhallinnan 
tulee tukeutua valtakunnallisiin tietomäärittelyihin, kuten Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämiin tietorakenteisiin ja luokituksiin, SoteDigi 
Oy:n ylläpitämiin tietomalleihin sekä Digi- ja väestötietoviraston yhteen-
toimivuusvälineessä julkaistuihin tietomalleihin. 

Erityisesti johtamisen ja ohjauksen kehittämistä 

koskevat käyttöehdot (osa-alue 2) (3/4)



• 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 mainittujen kehittäminen on 

toteutettava osa-alue 2:n sisällä. 

Erityisesti johtamisen ja ohjauksen kehittämistä 

koskevat käyttöehdot (osa-alue 2) (4/4)



Erityisesti toimintatapojen ja -prosessien 

uudistamista ja yhtenäistämistä digitaalisten 

välineiden avulla koskevat ehdot (osa-alue 3) (1/2)

• Valtionavustuksen saaja sitoutuu osallistumaan osa-alue 3:n 
hankkeiden osalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
koordinoimaan kansallisen tason yhteistyöhön ja 
tiedonjakamiseen.

• Valtionavustuksen saajan tulee osallistua Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen koordinoimaan 
kehittämisyhteistyöhön ja tiedonjakamiseen niiltä osin, kuin 
hankkeessa kehitetään etäpalveluita. Näillä tarkoitetaan 
etäneuvontaa, -ohjausta, -vastaanottoa, -konsultaatiota, -hoitoa ja 
-hoivaa sekä näihin rinnastettavaa. 



Erityisesti toimintatapojen ja -prosessien 

uudistamista ja yhtenäistämistä digitaalisten 

välineiden avulla koskevat ehdot (osa-alue 3) (2/2)
• Valtionavustuksen hyväksyttäviä kustannuksia ovat Terveyskylän 

palveluiden ja toimintamallien käyttöönotto ja levittäminen alueella. 
Valtionavustuksen saaja ei saa käyttää avustusta Terveyskylän palvelujen 
kehittämiseen.

• Sähköisen perhekeskuksen osalta käynnistyy vuoden 2020 aikana 
kansallisen ratkaisun suunnittelu ja toteutus. Sähköisen 
perhekeskuksen osalta hyväksyttäviä kustannuksia valtionavustuksen 
saajalle ovat kansalliseen yhteiseen kehittämiseen osallistuminen, siinä 
sovittavan työjaon mukaiset tehtävät sekä alueella tehtävän palveluun 
liittyvien toimintamallien ja -prosessien suunnittelu. Hyväksyttäviä 
kustannuksia ovat myös kansallisen ratkaisun pilotointiin ja käyttöön-
ottoon liittyvät kustannukset.



• Osa-alue 4:n hankkeet koostuvat osa-alueiden 1-3 -sisällöistä 

ja tehtävistä

• Toiminnalliset ehdot pätevät sisällön mukaan

• Esim. Jos kehittäminen kohdistuu etäpalvelujen tai 

asiakasohjauksen kehittämiseen, niin

• valtionavustuksen saaja osallistuu Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen koordinoimaan kansallisen tason yhteistyöhön ja 

tiedonjakamiseen, kuten osa-alue 3:ssa.

Yhteistyötasoinen tai muu maakuntien 

yhteinen kehittäminen (osa-alue 4) 



Kiitos!


