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Digihankkeet / VM - STM

HANKETOIMISTON JOHTORYHMÄ
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VM
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RiskienhallintaOhjeet ja mallitTilannekuvaRahoitus

DM 1. Valtiolta siirtyvät tehtävät

DM 2. Arkkitehtuuri

DM 3. Perustietotekniikkaratkaisut

DM 4. Johtamisen ja ohjaamisen ratkaisut

DM 5. Sote-migraatio ja uudet tehtävät

Muiden hallinnonalojen digihankkeet

Maakuntien digihankkeet



TOIVO-ohjelma pähkinänkuoressa

Mitä?

• Uusia ICT-ratkaisuja 
maakuntajärjestäjän 
johtamisen tarpeisiin

• Valtiollisten viranomaisten 
uudet lakisääteiset 
tehtävät edellyttävät 
investointeja ICT-
ratkaisuihin

Miksi?

• Nykyiset kuntien ja 
sairaanhoitopiirien ICT-
ratkaisut eivät ole riittäviä 
uudenlaisen 
järjestäjätoiminnon 
tarpeisiin ja erot 
maakuntien välillä ovat 
suuria.

• Valtiollisten toimijoiden 
arviointiin, ohjaukseen ja 
valvontaan tarvittavan 
tiedon kattavuuden ja 
ajantasaisuuden 
parantamiseksi tarvitaan 
kehityspanoksia ICT:hen

Miten?

• SoteDigi ja Vimana 
kehittävät yhdessä 
maakuntien kanssa 
järjestäjän tarpeisiin 
tarvittavat välineet ja 
toteuttavat integraatiot 
perusjärjestelmiin

• THL, Kela ja Valvira 
uudistavat oman 
tiedontuotantonsa 
vastaamaan maakuntien ja 
valtioneuvoston tarpeita

• TOIVO-ohjelma kokoaa 
kehittämisen yhteen 
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TOIVO-ohjelma

Toiminnan tarpeet TOIVO:n lähtökohtana
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STM OHJA 
(KUVA-mittareiden 

kehittäminen ja ylläpito)

Valtakunnallisten 
viranomaisten 

tiedontuotanto ja 
ICT

Maakunnat 
(järjestämisen 
tietotarpeet)

SoteDigin ja 
maakuntien 

tiedontuotanto ja 
ICT



Olennaiset vaiheet
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SOTE-tietohyötykäyttöön 
strategia

2015

HE toissijaisen käytön 
laiksi + THL-lain muutos

2016-(2019)

Toissijaisen käytön 
kokonaisarkkitehtuuri

2016-> 

Tiedolla johtamisen 
suunnitteluhankkeiden 

selvitykset

Q1-Q2/2018

Digimuutosohjelman 
johtoryhmän 

hankehakemusmateriaali
Q3/2018

Ohjelmatason 
hankesuunnitelma

Q4/2018-Q1/2019

Osahankkeiden 
hankesuunnitelmat  
(valtakunnalliset 

viranomaiset ja Sotedigi)

Q4/2018-Q1/2019

Yksittäisten projektien / 
vaiheiden suunnitelmat / 

vuosisuunnitelma jne.
Q2/2019-Q4/2022

Projektien läpivienti ja 
niiden tuotokset

Q2/2019-Q4/2022



TOIVO-ohjelman organisoituminen ja tavoitteet
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Ohjelmatason koordinaatio (STM)

• Eri hankkeiden ja toimijoiden yhteensovitus
• Hankkeita yhdistävät selvitykset ja asiantuntijaryhmät

Maakuntien tiedolla johtamisen 
välineet 

(SoteDigi, maakunnat, Vimana)

• Järjestäjän tietomalli
• Raportointi- ja analytiikka

• Tekninen toteutus 

Valtakunnallisten viranomaisten 
tiedontuotannon uudistaminen 

(THL, Kela, Luova)

• Yhteinen raportointi
• Tiedontuotannon uudistetut 

prosessit
• Harmonisoitu tietoarkkitehtuuri

• Datapohjainen valvonta
• Tekninen toteutus (data-alusta)



Onnistumisen mittarit (LUONNOS v. 0.1)

Maakunnat / SoteDigi Valtakunnalliset viranomaiset

Raportointi • maakunnan johdolla on käytettävissään 
ajantasaiset modernit raportointityövälineet

• maakuntien ja valtioneuvoston tarvitsema 
kansallisesti tuotettu tieto löytyy yhdestä 
paikasta helposti

• tietoa käytetään rajapintojen kautta muissa 
käyttöliittymissä

Tiedontuotantoprosessien
uudistaminen

• maakunnat tuottavat järjestämisessä vaadittavan 
ensimmäisen vaiheen tiedon yhdenmukaisella ja 
vertailukelpoisella tavalla

• johtamisessa hyödynnetään niin maakunnan itsensä 
tuottamaa kuin valtakunnallisestikin tuotettua 
tietoa

• tieto on ajantasaista
• tietoa on kattavasti hytestä ja sote-palveluista
• viranomaisten päällekkäiset 

tiedonkeruuvelvoitteet on purettu ja sote
toimijoiden hallinnollista taakkaa on kevennetty

Tietorakenteiden
yhtenäistäminen ja niiden 
toimeenpano

• henkilökuntaa motivoidaan systemaattiseen 
kirjaamiseen

• ammattilaisten käyttöliittymien käytettävyyttä on 
parannettu kertakirjaamisen mahdollistamiseksi

• kirjaaminen tapahtuu kansallisten ohjeiden pohjalta

• kansalliset tietomäärittelyt on harmonisoitu siten, 
että tiedot voidaan kertakirjata luontevasti osana 
palveluprosesseja

• kansalliset kirjaamisohjeet on yhtenäistetty 
kertakirjaamisen tavoitteen mukaiseksi. ei 
erillisiä kirjausohjeita eri käyttötarkoituksiin

Yhteiset data-alustat yms. 
teknologia

• maakuntien tietotuotanto toteutetaan 
kustannustehokkaasti hyödyntäen mahdollisimman 
paljon yhteisiä ICT-ratkaisuja

• tiedontuotannon prosessi on yhtenäistetty 
toimimaan teknisesti yhtenäisellä alustalla



Riskit

• Aikataulutus
• Vuoden lisäajasta huolimatta isojen integraatioiden tekeminen haastavaa

• Kypsyystason nostaminen vaatii pitkän aikavälin toimia (5-10 v)

• Rahoituksen epävarmuus
• Uudistuksen lakipaketin hyväksynnän venyminen

• Hallituksen vaihtuminen

• Osaaminen
• Alueeseen liittyvä sisältö- ja tekninen osaaminen kortilla

• Miten kehitetään osaamista ja uusia osaajia?

• Toimijoiden roolit ja yhteisistä asioista sopiminen
• Erilaisten intressien yhteensovitus (esim. alueiden välillä, alueiden ja valtion välillä)

• Toiminnan omistajuus
• Lähtökohta tulisi olla, että vastuu tietotarpeiden määrittelystä tulee olla 

toiminnallisella johdolla, ei tietohallinnolla.
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Suhde monialaiseen maakuntaan

• TOIVO-ohjelman kehitystyö huomioi maakunnan muiden toimialojen kehityksen 
siinä mittakaavassa kuin se on lainsäädännön osalta mahdollista
• Anonyymi tilasto/indikaattoritieto (maakuntalaki) vs. henkilötunnustasoinen tieto 

(SOTE-tietojen toissijaisen käytön laki)

• Lainsäädännöstä tarkemmin taustamateriaalissa

• SOTE-toimialan osalta keskeisimmäksi tarpeeksi tunnistettu yhteys 
kasvupalveluihin
• Erityisesti sosiaalipalveluiden suhde työvoimapalveluihin

• Suoraa lakipohjaa kuitenkaan yhdistellä tietoja henkilötunnustasoisesti ei ole. 

• Sosiaalihuollon tietojen kautta kuitenkin mahdollista luoda käsitystä palveluiden 
yhteiskäytöstä. (SOTE-tietojen toissijaisen käytön laki)

• SM:n toimialan kanssa yhteistyötä tehdään jo KEJO- ja ERICA-hankkeissa
• Mm. Ensihoitokertomus (THL / KELA / Kanta) ja ensihoidon raportointi (THL)
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Seuraavat askeleet

• Hankesuunnitelmien laadinta 3/2019 mennessä

• Ohjelmataso

• Maakunnat, SoteDigi, Vimana

• Valtakunnalliset viranomaiset

• Aloitusseminaari 27.2.2019

• Ohjelman henkilöstön rekrytointi

• Tietohallintolain mukaisen kustannushyötyanalyysin tekeminen

• Johtoryhmän ensimmäiset kokoukset alkuvuoteen 2019

• Hankesuunnitelmien hyväksyntä johtoryhmässä sekä digimuutoksen 
johtoryhmässä 3/2019 mennessä

-> Projektien käynnistyminen 4/2019
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Yhteenveto: Mikä muuttuu?
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• Lähtötilanne Tavoitetila

Maakunnat • Tiedot hajallaan usealla toimijalla. Ei 
kokonaisnäkymää maakunnan tilanteeseen.

• Tiedontuotantoprosessit toisistaan 
poikkeavia ja kirjaamiskäytännöt 
vaihtelevat.

• Tietojärjestelmien sisältämät tietorakenteet 
vaihtelevat. Tieto ei vertailukelpoista.

• Ei yhteisiä tiedontuotannon ja raportoinnin 
teknisiä ratkaisuja

• Yhtenäinen tieto koko maakunnan vastuulla 
oleviin palveluihin ja väestön tilaan.

• Tiedontuotantoprosessit yhtenäistetään ja 
kirjaaminen yhteisten käytäntöjen 
mukaisesti.

• Tietojärjestelmien tietorakenteet 
yhdenmukaistetaan vertailukelpoisen tiedon 
mahdollistamiseksi.

• Tiedontuotanto yhdenmukaistetaan 
maakuntien yhteiseen data-alustaan

Valtakunnalliset 
viranomaiset

• 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

• Valtakunnallisesti tuotetun tiedon 
raportoinnille yksi luukku

• Tiedontuotanto on nopeampaa ja se kattaa 
laajasti HYTE- ja SOTE-palvelut

• Tietomäärittelyt on harmonisoitu 
kertakirjaamisen mahdollistamiseksi

• Valtakunnalliset tiedontuotantoprosessit on 
siirretty vaiheittain uudelle data-alustalle



Tiedolla johtamisen SMART

Strategia ja strategiset tavoitteet

Mittaaminen ja data 

Analyysi ja analytiikka

Raportointi ja visualisointi

Toiminnan muutos ja johtaminen
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Tulevaisuuden analytiikka
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Mennyt           Nykyisyys        Tulevaisuus
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Kuvaileva analytiikka
Mitä on tapahtunut?

Diagnosoiva analytiikka
Miksi jotain tapahtui?

Ennustava analytiikka
Mitä tulee tapahtumaan?

Päätöksentekoa tukeva analytiikka
Mitä tulisi tehdä?

Kuva: Muok. IBM



Mikko Huovila

Kiitos
@mikkohuo

mikko.huovila@stm.fi
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