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Toivo-ohjelma luo edellytykset soteuudistuksen tiedolla johtamisen tavoitteille

VIRTAHANKE

TIEDOLLA JOHTAMINEN

SOTE-TIEDON TOISIOKÄYTTÖ

HYVINVOINTIALUEET

• Tiedolla johtaminen
• Kyvykkyyden lisääminen
• Palvelujen järjestäminen

TOIVOOHJELMA
SOTE-RAKENNEUUDISTUS

VALTAVAHANKE

VIRANOMAISET

Kansallinen uudistettu sote-tietotuotanto mahdollistaa:
• Hyvinvointialueiden tiedolla johtamisen
• Kansallisten viranomaisten
tietopohjaisen seuranta-, arviointiohjaus- ja valvontatyön

Toivo-ohjelma
STM:n käynnistämä Sote-tiedolla
johtamisen, ohjauksen ja
valvonnan toimeenpano-ohjelma
•

•
•
•
•

Sote-tiedon hyödyntäminen toissijaisessa
käyttötarkoituksessa tiedolla johtamiseen,
seurantaan, ohjaukseen, arviointiin ja
valvontaan
Kesto 13.2.2020 – 31.3.2023
Virta- ja Valtava-hankkeet
Ensimmäinen hankekausi 13.2.2020 31.12.2021 saakka
Toinen hankekausi 1.1.2022 – 31.12.2022

Toivo-ohjelmassa mahdollistetaan sote-tiedon
hyödyntäminen palvelujärjestelmän johtamisessa

Virta-hanke

Valtava-hanke

Toivo-ohjelman vaikutus hyvinvointialueiden
ja viranomaisten toimintaan

Hankeorganisaatioiden roolit
VIRTA-HANKE

•

DigiFinland Oy:
vastaa hyvinvointialueiden tietojohtamisen valtionapuhankkeiden
yhteistyön ja verkostojen koordinoinnista sekä pyrkii varmistamaan
lopputuotosten kansallista yhteneväisyyttä.

VALTAVA-HANKE

•

THL: vastaa sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien tietorakenteiden ja sisältöjen määrittelyistä,
rakentaa uusia ja kehittää nykyisiä tiedontuotantolinjoja.

•

Kela: vastaa kansallisesti hyödynnettävän Kantatieto-altaan kehittämisestä.

•

Valvira: vastaa valvonnassa tuotetun tiedon yhteensovittamisesta sote-tietopohjaan sekä uuden sotetieto-pohjan hyödyntämisestä valvonnassa yhdessä
AVIen kanssa.

Valtava-hanke: toinen hankekausi, vuoden
2022 projektit

RRF Projektit 2022

Keskeinen tavoite

100% VA2-01 KUVA-mittarit 2.0 ja arvioinnin ja
ohjauksen tarvitsema tietotuotanto

KUVA-mittariston muutostyön läpivienti on suunniteltu ja yhteensovitettu soveltuvin osin
VIRTA-hankkeen kanssa

VA2-02 Valvonnan tarvitsema ja tuottama
tietotuotanto
100% VA2-03 Sosiaalihuollon tietotuotanto

Vahvistaa valvonnan näkökulmaa sote-uudistuksen kokonaisuudessa.

VA2-04 Ensihoitopalvelun tietotuotanto

Tuottaa THL:lle valmiudet ottaa vastaan, käsitellä ja raportoida uuden tuotantolinjan mukaista
tietoa sekä toteuttaa sosiaalihuollon tietotuotanto Kanta-tietoaltaan ja THL:n
tiedonhallintaratkaisujen avulla.
Toteuttaa ensihoidon tietotuotanto osin tai kokonaan Kanta-tietoaltaan ja THL:n
tiedonhallintaratkaisujen avulla.

100% VA2-05 Hoitoonpääsytiedon tietotuotanto

Kehittää perusterveydenhuollon hoitoonpääsytietojen kattavuutta ja laatua sekä tietojen
raportointia uuden hoitoonpääsylainsäädännön mukaisesti

100% VA2-06 Laboratoriotietojen Kanta-tietotuotanto

Varmistaa laboratoriotulostietojen validiteetti ja hyödynnettävyys kohdeaineistojen osalta
hyvinvointialueiden johtamisessa sekä sote-toimintayksiköiden laadun ja vaikuttavuuden
kehittämisessä
Toteuttaa talous-, (henkilöstö-) ja toimintatietojen tietokanta ja tietotuotanto THL:n
tiedonhallintaratkaisujen avulla

100% VA2-07 Talous-, henkilöstö- ja toimintatiedon
tietotuotanto
54,5% VA2-08 THL:n tietotuotannon tekninen kehitys
VA2-09 Kanta-tietoaltaan kehitys

Toteutetaan ja otetaan käyttöön uusien tietotuotantolinjan tiedonkeruuosuus sekä THL:n ja
Kelan sekä THL:n ja Valviran väliset tiedonsiirtorajapinnat.
Jalostetaan substanssiprojektien edellyttämät ja priorisoimat Kanta-tietosisällöt Kantatietoalustan hyödyntämiskerrokseen tietojen toimitusta varten

VA2-10 Hankehallinto, viestintä ja asiantuntijatuki Mahdollistaa ohjelman ja hankkeen tavoitteiden sekä organisaatioiden toiminnan
yhteensovittaminen yhteisissä tehtävissä, arkkitehtuureissa ja toteutuksissa
100% VA2-11 Kansallinen sote-valmiuden tilannekuva Tavoitteena on tukea palvelujärjestelmän ja THL:n yhteistä kyvykkyyttä tuottaa valtakunnallista
tilannekuvaa jatkuvasti ja siten, että sen avulla voidaan ennakoida häiriötilanteita.
Erillis- VA2-12 Vanhuspalvelujen henkilöstömitoitus ja
rahoitus kotihoidon riittävyys

Toteuttaa THL:lle valmiudet ottaa vastaan, käsitellä ja raportoida uuden tuotantolinjan mukaista
tietoa vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksesta ja mahdollisuuksien mukaan kotihoidon

Valtava-hanke / VA2 02 Valvonnan
tarvitsema ja tuottama tietotuotanto:
Vuoden 2022 suunnitelmasta

Valtava-hanke / VA2 02 Valvonnan tarvitsema ja tuottama tietotuotanto
Projektin tavoitteet:
1. Datapohjaisen valvonnan tietosisältömääritys valituissa sotepalveluissa viimeistellään (= valvonnan tietotarve, yhteistyö
Virta-hanke, huomioidaan erityisesti järj.lain 29§ mukaiset
asiat)
2. Toteutetaan oma tiedonhallintaratkaisu Valviran tietovarastoja raportointiratkaisun yhteyteen, ml. rajapinnat THL:n
rekistereihin ja muihin tietolähteisiin
3. Valvonnan tietotarpeita sisällytetään mukana olevissa
tietotuotantolinjoissa asiakas- ja potilasasiakirjamäärittelyihin
sekä THL:n tilasto- ja rekisteritoiminnassa käytettäviin
tietoihin (yhteinen työ VA 03-06)
4. Valvonnan tietotuotannon toimintatavat määritellään
tietotuotannon käsikirjan mukaisesti, muutosten
toteuttaminen nykyiseen toimintaan ja järjestelmiin
suunnitellaan.
5. Valmistaudutaan käynnistämään uusittu valvonnan
tietotuotanto (yhteinen työ VA 07 ja VA 08)
6. Valvonnan tuottamaa tietoa hyödynnetään arvioinnissa
(yhteinen työ VA 01 kanssa) (järj. lain 30§)
7. Suunnitellaan palvelunjärjestäjien ja valvovien viranomaisten
välinen valvontatietojen liikkuminen ja määritellään
valvontatietojen tietorakenteet (yhteistyö Virta-hanke, Valvira
ja AVIt) (järj.lain 44§ mukaisesti)

Lopputulos vuoden 2022 lopussa:
1. Valvonnassa tarvittavien tietojen
tietovirtakuvaukset ja tietosisältömäärittelyt
valituissa sote-palveluissa
2. Valvonnan tietotarpeita on huomioitu ja saatavilla
hankkeen tietotuotantolinjoissa
3. Valviran oma tiedonhallintaratkaisu on toteutettu
rajapintoineen (perustana nykyinen
tietovarasto+raportointi
4. Valvonnan näkökulma on vahvistunut soteuudistuksen kokonaisuudessa
5. Palvelunjärjestäjien ja valvovien viranomaisten
yhteiset valvontatiedon rakenteet on määritelty ja
tietojen liikkumisen ratkaisut suunniteltu

Valvonnan tarvitsema ja tuottama tietotuotanto –
keskeistä HV-alueiden näkökulmasta
• Sama/yhteinen tietopohja HV-alueilla (oma)valvontaan ja
valvontaviranomaisilla viranomaisvalvontaan
•
•
•

Vähimmäistietosisältö
Tietojen systemaattinen hyväksikäyttö valvonnassa
-> riskiperusteisuus, ennakoivuus

• Palvelunjärjestäjien ja valvovien viranomaisten välisen valvontatietojen
liikkumisen ja valvontatietojen tietorakenteiden suunnittelu sote-järjestämislain
44§ mukaisesti
-> tiedot yhteiseen rekisteriin (Soteri?)

Yhteisen tietopohjan hyödyntämiskerrokset

STM, VM

THL arviointitoiminto
Valvira ja avit valvonta
Strateginen johtaminen
Hyvinvointialue, sote-palvelujen
järjestäjä:
- oma toiminta ja ostopalvelut
Operatiivinen johtaminen
julkinen palveluntuottaja,
- oma toiminta

Valtioohjaus

Tiedon
hyödyntämisen
frekvenssi harvenee ja
karkeusaste kasvaa

Alueiden
vertailu ja arviointi

Palveluiden järjestäminen
Palveluiden tuottaminen

Yhteinen tietopohja: Toiminta, talous, henkilöstö, väestö jne
- Tieto syntyy sote-toiminnan päivittäisessä asiakas- ja potilastyössä

.

Kunnat,
järjestöt
Hyte-työ

