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• Virta-hanke, jossa 22 
alueellista hanketta 

• Kokonaisbudjetti 34,3M€
• Valtava-hanke, jossa 20 

kansallista projektia 
• Kokonaisbudjetti 12M€

• Yhteistyö sote-
rakenneuudistuksen ja 
sotekeskus -ohjelman 
kanssa 

• Ohjelman kesto 
31.3.2023 saakka 

• Vahvistettu 
hankerahoitus 
31.12.2021 asti 

TOIVO-OHJELMA
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TOIVO-OHJELMAN JOHTORYHMÄ
 

VALTAVA-hanke
Valtakunnalliset projektit 

VIRTA-hanke
Alueelliset hankkeet

VERKOSTOT HYVINVOINTI-
ALUEILLA 
• Palvelut ja toiminta
• ICT

 OPERATIIVINEN OHJAUSRYHMÄ

PALVELUT:
• Arkkitehtuuri
• Lainsäädäntö
• Aikataulutus 
• Sidosryhmien hallinta
• Talous
• Viestintä
• Projektitoimisto

SIDOSRYHMÄT
• Kunnat, kuntayhtymät ja 

hyvinvointialueet 
• THL
• Kela
• Valvira
• STM
• VM
• DigiFinland Oy
• Fimea
• Kuntaliitto
• Työterveyslaitos  

Sote-tiedolla johtaminen, ohjaus ja valvonta toimeenpano (TOIVO-ohjelma v.2020-2023)
 



TOIVO-OHJELMAN HALLINTAMALLI
JOHTORYHMÄ

• Johtoryhmä:
• Vastaa sote-uudistukseen 
liittyvän tiedolla johtamisen, 
ohjauksen ja valvonnan ICT-
kehityksen toimeenpanon 
johtamisesta ja koordinaatiosta

• Varmistaa ohjelmakokonaisuuden 
ICT-kehityksen vastaamisesta 
toiminnan tarpeisiin 

• Valtakunnallisten viranomaisten, 
hyvinvointialueiden sekä 
alueellisten ICT-
palvelukeskusten 
kehitysyhteistyön 
yhteensovittaminen 

• Hyväksyy ohjelmatason ja 
hankekokonaisuuksien 
hankesuunnitelmat

• Hyväksyy ohjelmatason ja 
hankekokonaisuuksien 
kustannusarviot 

• Seuraa suunnitelmien ja 
kustannusarvioiden toteutumista 

• Vastaa ohjelman 
riskienhallinnasta

• Raportoi kokonaisuuden 
etenemisestä maakuntien 
valmisteluelimille 

OHJAUSRYHMÄ
• Ohjausryhmä:
• Virta- ja Valtava-hankkeiden 
projektien käynnistäminen ja 
päättäminen 

• Projektien sisältöjen ja 
toimintatapojen johtaminen 
(linjaukset)

• Resurssien hallinta
• Hankkeiden muutoshallinta 
• Riskien hallinta
• Tuotoksien ja kustannusten 
hyväksyminen 

• Projektien hyväksyminen
• Kokonaistulosten arviointi

OHJELMATOIMISTO
• Ohjelmatoimisto:
• Ohjelmasuunnittelu
• Ohjelman kansallinen koordinointi 
ja tilannekuvan ylläpitäminen 

• Osallistuminen 
arkkitehtuurisuunnitteluun ja  
linjauksien tekemiseen 

• Toivo-ohjelman johtoryhmän ja 
ohjausryhmän kokousten 
valmistelu

• Kansallisten työkokousten ja 
seminaarien järjestäminen

• Sidosryhmien hallinta 
• Rahoituspäätöksien valmistelu
• Ohjelman viestintä 



KANSALLINEN SOTE-TIEDONHALLINTA 
NYKYTILA



KANSALLINEN SOTE-TIEDONHALLINTA 
TAVOITETILA 



Väestön 
hyvinvointi Tarve Saatavuus Laatu

Vaikuttavuus Kustannukset Tuottavuus Palveluiden 
yhteensovitus

JÄRJESTÄJÄN TIETOTARPEET



• Tiedolla johtaminen on sote-uudistuksen onnistumisen perusedellytys
• Olemassa olevia puutteita ja vajaavaisuuksia korjataan Toivo-ohjelmassa

• Tietopohja 
• Tietojen vertailukelpoisuus
• Tiedon laatu ja käytettävyys

• Kunnissa, kuntayhtymissä ja hyvinvointialueilla tuotettu tieto soveltuu kansallisen 
arvioinnin, ohjauksen ja valvonnan käyttöön

• Tietotuotannon suunnittelua tehdään verkostoissa yhdessä kentän vaatimukset 
huomioiden 

• Tietopohjasta hyötyvät kaikki asukkaat, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, 
palveluiden järjestäjät sekä viranomaiset, jotka käyttävät tai eivät käytä sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluita

• Tiedolla johtaminen tekee Suomesta sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuudessa, 
tehokkuudessa, laadussa ja avoimuudessa maailman kärkimaan

TOIVO-OHJELMAN YDINVIESTIT



TOIVO-OHJELMAN RISKIT 
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Vaikutus

1.12.2020

OHJELMAN LÄHTÖTILANNE
1 Lainsäädännön keskeneräisyys
2 Hyvinvointialueiden valmistelun viivästyminen
3 Ulkoiset riskit (korona-epidemia)
4 Vertailukelpoisten toiminta- ja taloustietojen tuottaminen alueilla 
5 Hyvinvointialueiden erilaiset valmiudet lähtötilanteessa
6 Muiden sidoshankkeiden vaikutukset
OHJELMAN TOTEUTUS
7 Tavoitteiden epärealistisuus
8 Priorisoinnin epäonnistuminen
9 Toimijoiden välisen roolituksen epäselvyys ja yhteistyön 

epäonnistuminen
10 Valtakunnallisten tietojärjestelmäratkaisujen viivästyminen tai huono 

vastaavuus hyvinvointialueiden tarpeisiin
11 Uusien tiedontuotantolinjojen käyttöönoton viivästyminen 
12 Hankehallinnan epäonnistuminen
13 Määrittelyitä ei ehditä toteuttaa ennen maakuntien aloitusta

RAHOITUS
14 Rahoitusta ei ole vahvistettu vuosille 2022-2025



VALTAVA-HANKE (TOIVO-OHJELMA)

Alueellisen valmistelun jaoston kokous 
19.11.2020



• Tietotuotantomalli (THL, Antti Luoma, Heikki 
Siltala)

• Tietorakenteet- ja koodistot (THL, Marika 
Pentikäinen)

• Potilastiedon arkisto (Kela, Jenni Kesonen)
• Rokotusrekisteripilotti (THL, Jonas Sundman)
• Diabetesrekisteripilotti (THL Jere Veltheim, 

Jonna Salonen)
• Sosiaalihuollon rekisteri (THL, Riikka Väyrynen) 
• Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn raportointi 

(THL, Kaisa Mölläri) 
• Datapohjainen Valvonta, Valvira (Petri Huovinen)
• Talous-, toiminta- ja HR-tietojen 

yhteensovittaminen, THL (Petra Kokko)
• Raportointipalvelu, THL (Antti Tuomi-Nikula)

• Vanhuspalvelujen henkilöstömitoitus- ja 
toimintakyky, THL (Hanna Alastalo)

• Kanta ja rekisterit –harmonisointi, THL (Krisse 
Poutala) 

• Ensihoidon tiedonkeruu (THL, Viljami 
Lampilinna) 

• Tavoitearkkitehtuuri (Kela, Mikko Poutanen)
• Valvonnan tuottamat tiedot (Valvira, Petri 

Huovinen)
• Kirjaamisen laatu (THL, Taina Jokinen)
• Kansalliset laaturekisterit (THL,  Jere Veltheim)
• Metatietokuvaukset (THL, Mari Mäkinen) 
• Vähimmäistietosisältö (N.n)
• Tietoikkuna (Raportointiratkaisu)

KANSALLISET PROJEKTIT (v.2020-2021 
vastuuorganisaatio ja prp)



Avohilmo

Kirjaamisen ja kansallisen sote-tietopohjan nykytilanne

Potilastiedon arkisto

Kansalliset rekisterit

Sosiaalihuollon asiakastiedon 
arkisto 

THL:n rekisterit

APT¨J:t

Tuki- ja 
etuusjärjestelmät

Omatieto-
varanto

Erillisjärjestelmät
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Alueelliset 
rekisterit

Esimerkkejä käytettävistä olevista lähdejärjestelmistä nykyiselle tietopohjalla  

Sote-tietopohja



Kertakirjaaminen ja uusi kansallinen sote-tietopohja

Sosiaalihuollon rekisteri

Ensihoitopalvelun tietovaranto

Laaturekisterien tietotuotanto

Valvonnan tilastointi ja raportointi

Vanhuspalvelujen henkilöstömitoitus

Toiminta- talous- ja 
henkilöstötiedot

Vähimmäistietosisältö
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Vuosi 2020

Menetelmät ja prosessit 

Uudet tiedon tuotantolinjat

Kunnat, kuntayhtymät ja hyvinvointialueet

Raportointi 

Kanta-tietoalusta

Nykyiset kansalliset
tiedon tuotantolinjat

Lomakepalvelut

Tiedostopalvelut 
(ESH hoitoonpääsy)

Rajapintapalvelut 
(AvoHilmo)

Palvelutuottajien tietovarannot Sote-järjestäjien tietovarannot

Kanta-tietoallas

THL-tietotuotanto Valvontatiedot 

Vuosi 2021 Vuosi 2022 Vuosi 2023

Vähimmäis-
tietosisältö

Sosiaalihuollon 
rekisteri

Vanhuspalve-
luiden seuranta

Toiminta-, talous 
ja HR-tiedot

Ensihoidon 
tietovaranto Laaturekisterit

Valvontatilastointi PTH hoitoonpääsy

Potilastiedon 
arkisto

Raportointipalvelu

Tietotuotanto-
malli

Kirjaamisen laatu

Metatietojen 
hallinta

Tietorakenteet ja 
koodistot

Rekisteripilotit

Kanta-ja rekisterit 
harmonisointi

Tavoite-
arkkitehtuuri

Valvonnan tiedot

Hyvinvointialueiden valmistelu (Virta-hanke) Järjestämisen tietomalli,  
tuki ja konsultointi 

Verkostot 
johtaminen

Seuranta- ja 
raportointi

AVOHILMO HYVINVOINTI-
KERTOMUKSET

ESH HOITOON-
PÄÄSY JHS Kanta Reseptikeskus



VIRTA-HANKE (TOIVO-OHJELMA)

Alueellisen valmistelun jaoston kokous 
19.11.2020



Toivo-ohjelma - kokonaisuus

DigiFinland OyTulevat 
hyvinvointialueet

Kela, THL, Valvira

Valtion-
apu-

hankkee
t

Virta -hanke Valtava-hanke



Osallistuminen alueiden tietojohtamisen kokonaisratkaisujen toteutuksiin

2020 2021

Sote-järjestämisen tietomallin implementointi

Tietojohtamisen arviointimalli -kyselyt

Sote-tietopakettien kehitystyö ja implementointi

KUVA-mittarien käyttöönoton tuki

Käsitemallityö alueiden kanssa

Raportoinnin ja analytiikan käyttötapaukset

Kehittämissuunnitelmien laatiminen

Kustannuslaskennan mallin kehitystyö ja implementointi

Hoitajamitoituksen tiedontuotantoselvitys

= verkosto-
tapaaminen 

Koulutus ja konsultointi, järjestämistehtävä ja tietojohtaminen

Nykytilan selvitys 
kehittämissuunnitelman 

pohjaksi
Tietojohtamisen kehitystyön 

roadmap
Järjestäjän tietotarpeiden 

kokonaiskuva ja priorisointi

Järjestäjän tietomallin 
tietosisältöjen syventäminen

Sote-maakuntien tiedontuottamisen kyvykkyys ja 
tiedon tuottamisen kustannusvaikutukset

Kustannusten laskeminen yhtenäisillä 
periaatteilla, vrt. vertailukelpoisuus

Tuki raportoinnin valmisteluun 
keskeisillä järjestäjän tietotarpeilla

Master-mallien avulla järjestelmä-
riippumattomasti yhtenäiset tietosisällöt

Sote-tietopakettien kehitys ja ylläpito 
sekä käyttöönoton tuki alueille 

Sote-maakuntien tietojohtamisen 
kyvykkyyden kasvattaminen

Kansallisen 
yhdenmukaisuuden 

varmistaminen
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Kypsyystason portaat ja 
hyvinvointialueiden eteneminen, 
esimerkkejä

1. Organi-
sointi
Rekiste-
rinpitäjyys
hajautettuna
konsolidointi

2. Tiedon 
johtaminen ja 
tiedonhallinta

3. Tiedon 
varastoin
ti

4. Yhtenäiset 
tietomallit

5.Raportoin
ti ja 
analytiikka

6. Tiedolla 
johtaminen



VERKOSTOT VIRTA-HANKKEESSA
• Hyvinvointialueiden välillä on perustettu verkostoja, joissa on 

mukana edustus kaikilta alueilta 
• Verkoston välityksellä käydään vuoropuhelua, parannetaan alueiden 

tiedonsaantia, mahdollistetaan vaikuttaminen ja kansalliseen 
kehitystyöhön osallistuminen, haetaan asioille yhteistä näkyä, 
varmistetaan tietojohtamisen ratkaisujen ja tietosisältöjen kansallinen 
yhteneväisyys sekä jaetaan hyviä käytäntöjä 

• Verkosto kokoontuu säännöllisesti noin kolmen (3) viikon välein
• Verkoston toiminnasta ja ohjauksesta vastaa DigiFinland Oy:n 

hankepäällikkö Elina Välikangas 

• Hyvinvointialueille on nimetty DigiFinland vastuuhenkilö, joka 
toimii yhteyshenkilönä ja vastaa Virta-hankkeen 
ohjausmekanismien koordinaatiosta alueilla





Juhana Valo
ohjelmapäällikkö
juhana.valo@stm.fi
p. 029 516 3523

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ
PL 33 (Meritullinkatu 8, Helsinki) 00023 Valtioneuvosto
@STM_Uutiset
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