Uutiskirje 3/2022

Katsaus ICT-muutoksen ja tiedolla johtamisen
toimeenpanoon
Tämän uutiskirjeen teemana on ICT ja tiedolla johtaminen hyvinvointialueilla. Vuoden 2022
aikana tehdään muutoksen kannalta välttämättömiä asioita. ICT-toimeenpanon valmiusasteen
osalta on hyvä huomioida alueiden erilaiset lähtötilanteet: osa alueista on kuntayhtymäpohjaisia
ja niissä on jo tehty mm. tietojärjestelmien harmonisointia ja konsolidaatiota. Valtaosalla
hyvinvointialueista tilanne on monimutkaisempi, koska alueet muodostuvat monesta kunnasta ja
tilanne on ICT:n näkökulmasta pirstaleinen. Hyvinvointialueiden toimeenpanon tueksi on laadittu
tiekartta vuosille 2021-2023. Yksi lähitulevaisuuden merkittävimmistä uudistuksista sotetiedonhallinnan alueella koskee talous-, henkilöstö- ja toimintatietojen yhdistämistä kansalliseen
tietokantaan.

Kolumni: ICT osana sote-uudistusta

ICT on väline – ei tavoite. Tavoitteisiin pääsemiseksi ei riitä perinteinen selkeärajainen tehtävien
rajaaminen ja vastuuttaminen eri toimijoiden kesken. Näiden lisäksi tarvitaan entistä laajempaa
ja syvempää vuoropuhelua eri osapuolten kesken. Haluan jo tässä vaiheessa kiittää kaikkia ICTmuutoksen valmisteluun osallistuvia vastuullisesta, sitoutuneesta ja osaavasta panoksestanne
sote- ja pela-uudistuksen toteutumiseksi, kirjoittaa johtaja Minna Saario (STM).

Lue lisää

Toimeenpanon tilannekuva
Toimeenpano etenee kaikilla alueilla
pääsääntöisesti tiekartan mukaisesti.
Alueelliset riskit liittyvät erityisesti poliittiseen
päätöksentekoon sekä talous- ja
henkilöstöhallinnon (TAHE) järjestelmien
toimittajien toimituskykyyn.

Lue lisää

Kohti vaikuttavuusperusteista sosiaali- ja terveydenhuoltoa
Kansallisen tason talous-, henkilöstö- ja
toimintatietojen raportointia kehitetään
parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriön
Toivo-ohjelman Valtava-hankkeessa, jossa
uudistetaan kansallista sote-tietopohjaa
viranomaisten arviointi-, ohjaus- ja
valvontatehtäviä varten.

Lue lisää

Uutiset ja tiedotteet
Aluevaltuutettujen

Usein kysyttyä ICT-

Hyvinvointialueiden

iltatilaisuus käsitteli

muutoksen

valmisteluun lisämäärä-

ICT-valmistelua

valtionavustuksesta

rahaa vuodelle 2022

29.3. tilaisuudessa kuultiin
katsaus ICT-muutoksen
toimeenpanoon ja
tarkasteltiin ICT-valmistelun
suhdetta muuhun
valmisteluun.

Sote-uudistuksen UKK-sivulle
on koottu usein kysyttyjä
kysymyksiä ICT-muutoksen
valtionavustuksesta sekä
valtiovarainministeriön
valtionavustuksista.

Valtiovarainministeriö osoittaa
yhteensä 155,7 miljoonaa
euroa lisämäärärahaa
hyvinvointialueiden
valmisteluun vuodelle 2022.
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Lue lisää

Lue lisää

Yhteinen omistajuus

Diabetesrekisteri raivaa

Kansallinen sote-

DigiFinland Oy:ssä

tietä Kanta-tietojen

tietopohja edistää

hyödyntämiselle tiedolla

yhdenvertaisuutta

Valtio, hyvinvointialueet,
Helsingin kaupunki ja
Helsingin ja Uudenmaan

johtamisessa
THL:n pilotissa on saatu

Sote-viranomaiset ja
hyvinvointialueet voivat

sairaanhoitopiiri käyvät
neuvottelut DigiFinland Oy:n
osakassopimuksesta ja
omistusjärjestelyn ehdoista.
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ensimmäisiä kokemuksia
Kanta-palvelujen
Potilastiedon arkiston
hyödynnettävyydestä
toisiokäytössä.

tulevaisuudessa hyödyntää
entistä laajempaa ja
laadukkaampaa kansallista
sote-tietopohjaa.
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Suorituskyky-

Pelastustoimi kehittää

THL ohjaa tieto-

hankkeen tuloksilla

toimintaansa

aineistojen siirtoa

yhdenmukaistetaan

valtakunnallisesti ja

hyvinvointialueille

pelan toimintatapoja

alueellisesti

Hankkeen tavoitteena oli
tuottaa pelastustoimen
valtakunnallisten
suunnitteluperusteiden pohja.

Hankkeissa pyrittiin
tuottamaan uutta tietoa ja
vahvistamaan uusien
menettelytapojen sekä
sovellusten käyttöönottoa.
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Annettavalla ohjeistuksella
turvataan toiminnan
jatkuvuutta,
potilasturvallisuutta, kaikkien
osapuolien oikeusturvaa ja
aineistojen tutkimuskäyttöä.
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Hyvinvointialueiden

Sosiaalihuollon

Takuulla samalla rahalla

tiedonhallintaan ohje

järjestäjien toimitettava

enemmän

– Kanta-palvelujen

tietoja THL:lle vuodesta

jatkuvuus turvattava

2023 alkaen

Hyvinvointialueiden
tiedonkulku ja Kantapalvelujen toimivuus on
varmistettava. Ohje kuvaa
toiminnalliset ja tekniset
linjaukset.

THL on antanut kaksi
hallintopäätöstä, joiden
myötä se alkaa kerätä tietoja
uuteen Sosiaalihuollon
seurantarekisteri Sosdataan.
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Mielenterveys on yksilön ja
arjen pääomaa, joka
noudattaa talouden
lainalaisuuksia. Pääoman
hyvä hoitaminen tuottaa lisää
pääomaa, kuten taloudessa
yleensäkin. Nyt kuitenkin
tuotto mitataan subjektiivisen
hyvinvoinnin ja kokemusten
kautta.
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Tapahtumat ja koulutukset

Uusi koulutus
digiturvallisuudesta
hyvinvointialueiden
luottamushenkilöille

Tulevaisuuden sotekeskus -ohjelman
kansallinen
verkostopäivä:

Kaikille avoin koulutus valaisee
esimerkkitapausten kautta digitaalisen
turvallisuuden merkitystä julkisen hallinnon
toiminnassa yleensä ja erityisesti
hyvinvointialueella luottamushenkilön
näkökulmasta. Koulutus kestää 30–60
minuuttia.

päihdepalveluihin
pääsyn parantaminen
Webinaari, THL
Maanantai 4.4.2022 klo 12.00 – 16.00
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Seuraa uudistuksen valmistelua
• Keskeiset tiedot sote- ja pelastustoimen uudistus -hankkeen etenemisestä löytyvät
valtioneuvoston Hankeikkunasta

• Uudistuksen toimeenpanoon liittyvät aineistot päivitetään kootusti sivulle
soteuudistus.fi/toimeenpano

• Lisätietoa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta
• Kysyttävää hyvinvointialueiden perustamiseen, rahoitukseen, omaisuusjärjestelyihin tai
henkilöstöön liittyvistä asioista? Lähetä kysymyksesi valtiovarainministeriön osoitteeseen
vm.sote@vm.fi

• Tietoja on koottu myös soteuudistus.fi-sivuston Usein kysyttyä -osioon.

Valtioneuvosto
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 23, 00023 Valioneuvosto
Vaihde 0295 16001

