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Kehitystyön taustoitusta

• Sote-palvelujen järjestämisvastuun mukainen tehtävä 
edellyttää ajantasaista ja aiempaa parempaa tietoa 
päätöksenteon tueksi riippumatta järjestämistehtävän 
toteutusmallista 

• Vastaavasti kansallisessa ohjauksessa ja arvioinnissa 
tarvitaan ajantasaista, luotettavaa ja vertailukelpoista 
tietoa

• Kansallisella tasolla hyödynnettävän tiedon tulee olla 
mahdollisimman yhtäpitävää sote-järjestämistehtävän 
suunnittelussa, johtamisessa, ohjaamisessa, 
seurannassa ja valvonnassa käytettävän tietosisällön 
kanssa 

• Valmistelutyö toteutetaan rakenneriippumattomasti

• DigiFinland Oy toimii STM:n ohjauksessa ja sen rooli 
on koordinoida valtionapuhankkeissa tapahtuvan työn 
yhdenmukaisuutta 



Yhteisestä tietopohjasta eri tasojen tiedon 
hyödyntämiseen

Valtio-ohjaus

Alueiden vertailu ja 
arviointi 

Palveluiden järjestäminen

Palveluiden tuottaminen

Tiedon hyödyntämisen frekvenssi 

harvenee ja karkeusaste kasvaa

YHTEINEN TIETOPOHJA toiminta, talous, henkilöstö
- Tieto syntyy sote-toiminnan arjessa, asiakas –ja potilastyössä

Strateginen johtaminen

Hyvinvointialue, sote-palvelujen 

järjestäjä:

- oma toiminta ja ostopalvelut

Operatiivinen johtaminen julkinen 

palveluntuottaja,

- oma toiminta

STM, VM ohjaus

Valvira ja Avit valvonta

Johtaminen, ohjaus ja valvonta
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Kunta, järjestöt

Hyte-työ

THL arviointitoiminto 



Järjestämislain edellyttämä vähimmäistieto 
hyvinvointialueen johtamisen tukena

Väestön 

hyvinvointi ja terveys

Sosiaali- ja 

terveydenhuollon tarve

Sote- palvelujen saatavuus

Sote-palvelujen laatu
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Sos.- ja terv.huollon

kustannukset

Sote-palvelujen tuottavuus

Sos.- ja terv.huollon

yhdenvertaisuus

Asiakkaiden palvelujen 

yhteensovittaminen

Järjestämislaki 29§

Hyvin-

vointi-

alueen 

johtaminen, 

tuotannon 

ohjaus ja 

päätöksen-

teko 

Hyvin-

vointi-

alueiden  

välinen 

vertailu

Kansallinen 

arviointi ja 

ohjaus

Järjestämislaki 30§-31§

STM antaa asetuksen 



Järjestämislain edellyttämä vähimmäistietosisältö, 
hyvinvointialueen johtaminen (29§)

Säännöllinen 

tiedon 

hyödyntäminen

• Hyvinvointialueen on verrattava tätä tietoa 

vastaavaan muita hyvinvointialueita 

koskevaan tietoon

• Hyvinvointialueen on hyödynnettävä edellä 

mainittua tietoa järjestämisvastuullaan olevan 

sosiaali- ja terveydenhuollon 

tietojohtamisessa toiminnan, tuotannon ja 

talouden ohjauksen, johtamisen ja 

päätöksenteon tukena.

Väestön hyvinvointi ja terveys

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarve

Sote- palvelujen saatavuus

Sote-palvelujen laatu
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Sosiaali- ja terveydenhuollon  

kustannukset

Sote-palvelujen tuottavuus

Sosiaali- ja terveydenhuollon 

yhdenvertaisuus

Asiakkaiden palvelujen 

yhteensovittaminen

2021 2022 = valmistelu pääosin osana muita ulottuvuuksia

Kaikkien oheisten näkökulmien osalta valmistelua tehty alk. 2020
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Organisaatioriippumaton  
palveluluokitus

• Hyvinvointialueiden kanssa yhteistyössä on 
kuvattu organisaatioriippumattomat palvelut, 
joihin eri lähdejärjestelmistä saatava tieto voidaan 
kiinnittää yhdenmukaisesti ja lain edellyttämä 
vertailukelpoisuus varmistaen. 

• Palvelut on kuvattu sote-järjestämistehtävän 
näkökulmasta riittävän hienojakoisella tasolla, 
jotta palveluihin kiinnitetyn tiedon avulla järjestäjä 
kykenee toteuttamaan johtamistehtävää 
(johtaminen, seuranta, ohjaus, valvonta). 

• Palvelulle kohdistuvan anonymisoidun tiedon 
osalta voidaan tarvittaessa tietovarastossa 
porautua yksikkö- ja suoritetasolle tai halutessa 
hienojakoisemmin kuvattujen palveluiden tasolle 
samoin kuin yhdistää tietoja tarvittavalle 
karkeammalle tasolle. Lisäksi tietoja voidaan 
tarkastella esimerkiksi ikäryhmittäin tai 
tarkemmalla aluetasolla. 

• Palveluiden kuvaamisessa on huomioitu tiedon 
yhdistämisen mahdollisuus kunnan eri toimialojen 
ja järjestöjen tietojen kanssa. Tietoja on 
mahdollista hyödyntää hyvinvoinnin ja 
terveydenedistämistyön kuvaamisessa sekä 
tarkastella toimintaa ja taloutta yli 
hallinnonalarajojen.

7Lisätietoa: https://digifinland.fi/toimintamme/virta-hanke/sote-tietopakettien-organisaatioriippumattomat-palvelut/

Esimerkki, 

luokituksen versio 

1.1 testauksessa



Hyvinvointialueen omista lähdejärjestelmistä saatavaa tietoa on 
mahdollista tarkastella moniulotteisesti kiinnittämällä tieto 

yhteismitallisesti organisaatioriippumattomiin palveluihin  (huomioiden toisiokäytön laki)

Potilas- ja 

asiakastieto-

järjestelmä

Talousjärjestelmä
Henkilöstö-

tietojärjestelmä
Väestötieto

Aluenäkökulma

Asiakkuussegmentti

Elämänkaari

Jne. 

Organisaatio

Järjestelmistä saatava tieto kiinnitetään yhteismitallisesti organisaatioriippumattomiin palveluihin
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Palveluiden tarpeen muutoksen ennakointi eri 
lähdejärjestelmistä saatavien tietojen yhteen 

tarkastelulla  

Kuvitteellinen 

esimerkki

Palveluiden tarpeen arvioinnissa ja 
ennakoissa huomioidaan esim. 
väestönkehitys, sairastavuus ja  

palveluprosessien kehitys ml. myös 
digitaalisten palveluiden kehityksen tuomat 

mahdollisuudet



Lisätietoa Virta-hankkeesta ja julkaistu materiaali:

https://digifinland.fi/toimintamme/virta-hanke/

Kiitos!
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https://digifinland.fi/toimintamme/virta-hanke/


Tehdään se yhdessä.
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