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Toivo-ohjelma 

• STM on käynnistänyt Toivo-ohjelman (sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen 

ja valvonnan toimeenpano) vuosille 2020-2023 (-2025)

• Sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi Toivo-ohjelmassa kehitetään 

hyvinvointialueiden tiedolla johtamista, valtakunnallisten viranomaisten tiedon 

tuotantoa ja tietovarantoja sekä niitä tukevia työvälineitä.

• Toivo-ohjelma on jaettu kahteen hankkeeseen, Virta- ja Valtava- hankkeisiin.
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Toivo-ohjelma - kokonaisuus

DigiFinland OyTulevat 
hyvinvointialueet

Kela, THL, Valvira

Valtion-
apu-

hankkeet

Virta -hanke Valtava-hanke
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Mahdollistaa hyvinvointialueiden 
tietojohtamisen kokonaisvaltainen 

kehittäminen

Mahdollistaa 
hyvinvointialueiden 

johtaminen luotettavalla ja 
ajantasaisella tiedolla 
perustuen yhtenäisiin 

tietomalleihin ja kansallisiin 
määrityksiin

Parantaa organisaatioiden 
tietojohtamisen kyvykkyyttä

Edistää hyvinvointialueiden 
johtamisen ja kansallisen 
arvioinnin ja ohjauksen 

tietosisältöjen yhtenäisyyttä

Virta-hankkeen tavoitteet
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Virta-hankkeen fokus sote-
järjestämistehtävän johtamiseen 

liittyvässä tiedossa



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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Alue-

vastuu-

henkilöt

Yhteistyömuodot Virta-hankkeessa

• Verkostossa 

DigiFinland, kaikki 

hyvinvointialueet ja  

kansallisia toimijoita

• Säännöllinen 

kokoontuminen 3vk:n 

välein.

• Määräaikaisia asiasisältöjen 

kehittämistyöryhmiä

• Edistävät mm. 

valtionavustushakemuksessa 

ilmoitettujen teemojen kehitystyötä

• Tuovat kehitetyt sisällöt sparraukseen 

ja arviointiin verkostoon ja sen 

välityksellä alueille.

Virta-hanke

• Jatkuva 

yhteistyö 

Valtava-

hankkeen 

projektien 

asian-

tuntijoiden 

kanssa

• Varmistetaan yhteistyötä 

Rakenneuudistus- ja 

Tulevaisuuden sote-

keskus -ohjelmien välillä

• Ohjelmatoimistotyö 

varmistaa Toivo-

ohjelman tavoitteiden 

toteutumista ja 

yhdensuuntaista 

etenemistä.

• Johto- ja ohjausryhmä

Tulevai-

suuden 

sote-

keskus -

ohjelma

Toivo-

ohjelma

Valtava-

hanke/

projektit

Kehittämis-

työryhmä

Verkosto

• DigiFinlandilla nimetyt 

aluevastuulliset 

yhteyshenkilötyöparit.
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Kainuun tietojohtamisen kehittämisen osa-alueet



KIITOS!

Suvi Nuutinen, suvi.nuutinen@digifinland.fi
Ulla Hakola, ulla.hakola@digifinland.fi


