
Päivitetty 5.6.2017 
 
Kustannus- ja vaikuttavuustiedon kehittäminen ja tietopohjatarpeet 2017-2018 
(muutosohjelma) 
 
 
1. Tausta 
 
Sote-projektiryhmän alaisuuteen perustetun kustannus- ja vaikuttavuustietoryhmän (KUVA) 
tehtävänä on valmistella ehdotukset valtakunnallisesti yhtenäiseksi mittaristoksi  

• väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilan kuvaamiseen sekä palveluiden tarpeen 
arviointiin  

• palvelujen laadun, vaikuttavuuden, kustannusten ja tehokkuuden seuraamiseen. 
Ryhmän pitää laatia myös ehdotukset indikaattoritiedon kokoamiseksi sekä valmistella tarvittavat 
säännökset. 
 
Ryhmä on 2016 valmistellut ensimmäisen esityksen mittariston pohjaksi. Mittariston 
jatkovalmistelusta vastaa KUVA-ryhmän toimeenpanoalaryhmä (TPA), jonka työ käynnistyi 
joulukuussa 2016. Mittaristotyön rinnalla on käynnissä muita hankkeita, jotka tulee koordinoida ja 
yhteen sovittaa KUVA-työn kanssa. Tällaisia ovat mm. Sitran palvelupakettihanke, VM:ssä 
menossa olevat kuntien ja maakuntien taloustietojen kehittämishankkeet sekä NHG:n TEAS-
rahoituksella laatima selvitys ”Mittaristo kustannusten, laadun ja vaikuttavuuden seurantaan”, joka 
valmistuu helmi-maaliskuussa 2017. Mittaristotyö linkittyy tiivisti myös SOTE-uudistuksen ICT- ja 
tietopohjan kehittämiseen ja toisaalta TEM:in johdolla tapahtuvaan maakuntien muiden toimialojen 
vaikuttavuus ja kustannustietojen kehittämiseen. Työssä on otettava huomioon SOTE-
arviointitoiminnan ja maakuntien taloustietojen kehittämishankkeissa todennettu tietoperusta. 
Lisäksi se linkittyy myös muuhun kansallisen sote-alan tietotuotantoon mm. THLssä, TKssa ja 
Kelassa.  
 
Muutosohjelmassa otetaan huomioon erityisesti VM:ssä ja TEM:ssä menossa oleva kuntien ja 
maakuntien tietopohjia koskeva kehittämistyö ja yhteen sovitetaan tietotarpeita, tiedonkeruita ja 
tietoarkkitehtuuria siten, että tarvittava tieto saadaan kustannustehokkaasti eri tahojen tarpeisiin. 
Tavoitteena tulee olla tietohallinnon osalta ehyt ja yhteen toimiva kokonaisuus. Yhteen toimivuutta 
tarvitaan yli ministeriöiden toimialueiden. Kehittämishankkeiden välinen koordinaatio varmistetaan 
tiiviillä yhteistyöllä näiden tahojen ja keskeisten tilastovirastojen ja tietohallinnon asiantuntijoiden 
kanssa. Yhteistyötä erityisesti toimeenpanossa lisätään. Muutosohjelman valmistelua vauhditetaan, 
jotta saadaan tarpeeksi konkretiaa käynnistyspäätösten tekemiseksi. 
 
Sote-uudistukseen liittyvän kustannus- ja vaikuttavuustiedon kehittämistä on linjattu sote-
uudistuksen projektiryhmässä alkuvuonna 2017. Tässä muistiossa esitetään tarkentavasti 
mittaristotyöhön liittyvien työryhmien ja tahojen vastuunjakoa ja tehtäviä sekä niitä 
asiakokonaisuuksia (projekteja), jotka ovat työn keskiössä 2017-2019. Projektien käytännön 
toteutuksen ja eri toimijoiden työnjaon valmistelua jatketaan, kun asiakokonaisuuksista on saatu 
projektiryhmän linjaukset. THL on jo valmistellut hankesuunnitelman omien tehtäviensä osalta ja 
tämän suunnitelma yhteensopivuus KUVA kokonaissuunnitelman kanssa tarkistetaan tässä 
yhteydessä. Tätä muistiota voidaan käyttää kustannus- ja vaikuttavuustietotyön seurantaan ja 
raportointiin. Projektin tarkempaa sisältöä, osallistujia ja aikataulua kuvataan liitteessä 1. 
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2. KUVA-ryhmä 
 

A. yleiset tehtävät 
 
Kuva-ryhmä vastaa kansallisen mittarityön koordinoinnista ja tekee ehdotukset suunnittelun ja 
kehittämisen vaatimista resursseista. KUVA-ryhmä ohjaa toimeenpanoalaryhmän työtä. STMssä on 
käynnissä organisaatiouudistus, joka tähtää mm. järjestämislaissa edellytetyn ohjausyksikön 
perustamiseen ja toiminnan käynnistymiseen kevään 2017 aikana. STMn ohjausosasto on KUVA-
työn tuleva omistaja. KUVA-ryhmä toimii operatiivisena ohjausryhmänä. Strategisena 
ohjausryhmänä toimii uusi maakuntarahoitusryhmä, jolle KUVA-ryhmä jatkossa raportoi.  
KUVA-ryhmä huolehtii tarvittavien kehittämishankkeiden perustamisesta ja ohjauksesta. 
Hankkeiden koordinointia ja ohjausta varten KUVA-ryhmä perustaa ns. projektitoimiston, johon 
kehittämishankkeet kootaan. KUVA-ryhmä tekee yhteistyötä SOTE-muutostyön tuen kanssa 
maakuntien tieto-ohjauksen valmistelussa ja tuessa. KUVA-ryhmä jatkaa Sitran palvelupakettityön 
ohjausryhmänä ja yhteen sovittaa sitä osaksi maakuntien vertailua ja kansallista ohjausta.  
  
Vuoden 2017 aikana on mm. määriteltävä vastuut mittariston ylläpidosta, kehittämisestä sekä 
palveluista. Vastuiden määrittelyssä ja organisoinnissa on otettava huomioon maakuntien, THLn, 
Tilastokeskuksen, Valtiokonttorin, Kelan ja ministeriöiden roolit sekä erityisesti STMn tulevan 
ohjausosaston tehtävät. 
 
Vuoden 2017 aikana KUVA-ryhmä arvioi ja valmistelee yhdessä säädösvalmistelijoiden kanssa 
tarkentavat säädökset, asetukset, määräykset ja ohjeet yhtenäisen ja vertailukelpoisen tietotuotannon 
aikaansaamiseksi tieto-ohjauksen tarpeisiin. Samalla määritellään järjestäjien ja tuottajien välisissä 
sopimuksissa tarvittavat sisällöt yhtenäisen tietotuotannon turvaamiseksi ja velvoittamiseksi.  
 
Projekti 1: Perustetaan projektitoimisto STMn ohjausosastoon tieto-ohjauksen 
kehittämishankkeiden koordinoimiseksi ja ohjaamiseksi ja yhteistyön parantamiseksi.  
 
Tavoite: Tieto-ohjauksen kehittämishankkeiden koordinointi,ohjaaminen ja yhteistyön 
parantaminen. Projektitoimisto työskentelee yhteistyössä THL:n ja muiden yhteistyökumppaneiden 
kanssa.  
 
Aikataulu: koko hankekauden 
 
Toimeenpano: STM perustaa virat hankehallinnointiin. Hankepäällikön virka on haussa. STMn 
organisaatiouudistus tulee voimaan kesän jälkeen ja tieto-ohjaustehtävät siirtyvät tulevalle 
ohjausosastolle. 
 
KUVA-ryhmä on operatiivinen ohjausryhmä ja maakuntien rahoitusryhmä strateginen 
ohjausryhmä. 
 
Projekti 2: Tiedontuottamista koskevien säädösten, asetusten ja määräysten valmistelu.  
 
Tavoite: Laaditaan tarkemmat tarvittavat yksilöidyt esitykset valmiiksi: asetukset, määräykset, 
maakuntien ja tuottajien sopimusta koskevat kohdat. 
 
Aikataulu: valmis 2017 lopussa. Tiedonkeruuohjeet 2018 alussa.  
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Toimeenpano: KUVA-ryhmä valmistelee ja/tai organisoi valmistelun. KUVA TPA ryhmä osaltaan 
tunnistaa tarpeita ja esittelee niitä KUVA-ryhmälle. THL osallistuu asiantuntijana valmisteluun 
niiltä osin kuin on kyse STM ohjausvälineistä. THL valmistelee osana tietopohjahanketta ne 
tietotuotantoon liittyvät tiedonkeruuohjeet ja muut määräykset, joiden ohjaustehtävä on säädetty 
THL:lle. (Liite THL tehtävät 5.1.3., 5.3.1. ja 5.3.2.)  
 
Projekti 3: Määritellään vastuut tietopohjan, tietojen käytön, mittariston ja raportoinnin ylläpidosta, 
kehittämisestä ja palveluista. 
 
Tavoite: Eri organisaatioiden väliset vastuut ja roolit sekä yhteistyö on määritelty. 
 
Aikataulu: valmis 2017 lopussa. 
 
Toimeenpano:  KUVA-työryhmä esittelee Rahoitusryhmälle. KUVA-TPA osaltaan valmistelee 
ehdotuksia. THL ja muut yhteistyökumppanit tukevat valmistelua asiantuntijuudella. Siltä osin kuin 
vastuu on lainsäädännössä annettu THL:lle laitos suunnittelee ja kuvaa toimintansa ja 
kehittämissuunnitelmansa.  
 
B. Tieto-ohjauksen tavoitteiden täsmentäminen ja toimintatapojen kehittäminen   
 
Kuva-ryhmän keskeisenä tehtävänä vuonna 2017 on mittareiden sopivuuden varmistaminen 
tietojohtamisen tarpeisiin. Tavoitteena on siirtyä reaaliaikaisempaan tietotuotantoon hyödyntäen 
tietojärjestelmiä ja niihin kertyvää tietoa ja samalla palvella niin kansallista kuin maakuntien johtoa 
paremmalla ja reaaliaikaisemmalla tilannekuvalla. Tämä edellyttää tavoitteiden ”kirkastamista”, 
joka tulee perustumaan SOTE-uudistuksen säädöksiin, tavoitteisiin ja niissä määriteltyihin 
ohjauskeinoihin. Tässä työssä on varmistettava, että STM:n eri osastojen, VMn, maakuntien ja 
asiakasnäkökulman tietotarpeet tulevat riittävästi otetuksi huomioon.  
 
KUVA-ryhmän tulee myös laatia raportointiin ja ohjausrakenteeseen liittyvä tieto-ohjauksen 
vuosikello, jossa kuvataan milloin mitäkin tietoa tarvitaan eri tasoilla. Vuosikellossa otetaan 
huomioon myös vuosittain tehtävä arviointitoiminta. Työ synkronoidaan yhteen VMn ohjauksen 
kehittämishankkeiden (esim. maakuntien talouden simulointityön) kanssa. Edellä kuvatuille 
tehtäville asetetaan myöhemmin vastuutaho, nimetään resurssit, tavoite ja aikataulu. 
 
Lisäksi KUVA-ryhmän tehtävänä on ratkaista erityishaasteita, joita ohjauksesta tai siihen liittyvästä 
säädösperustasta nousee. Tästä esimerkkinä on se, että keskeisten mittareiden käytölle on 
määriteltävä kuinka niitä voidaan hyödyntää ohjausta vaativissa tilanteissa ja prosesseissa.  
Esimerkkinä tästä on järjestämislain 30 § ja maakuntien rahoituslain 6 § edellyttämien tietojen 
tuotanto, käsittely ja arviointi ja tulkinta. KUVA-ryhmä laatii vuoden 2017 aikana ehdotuksen 
maakuntien toiminnan ja vaikuttavuuden arvioinnista ja siihen käytettävistä mittareista, joiden 
perusteella STM ja VM arvioivat maakuntien rahoituksen riittävyyttä ja perusoikeuksien 
toteutumista. Työssä tulee kuulla asianosaisten ministeriöiden käytännön ohjauksesta vastaavien 
tahojen näkemyksiä ohjauksen tietotarpeista. 
 
Projekti 4: Tieto-ohjauksen vuosikellon laadinta ja vastuiden määrittely. 
 
Tavoite: Ohjausta ja tehtävänjakoa kuvaava vuosikello on laadittu, vastuut toimijoiden välillä on 
määritelty ja käyttöönotettu. 
 
Aikataulu: valmis 2017 lopussa 
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Toimeenpano: KUVA-ryhmä valmistelee yhteen sovitettuna STM:n ja VM:n hallinnollisen 
valmistelun ja ohjauksen vuosikelloon. THL valmistelee osaltaan vuosikellon toimeenpanoa 
Tietopohjahankkeessa (Liite THL tehtävä 5.1.3.)  
 
Projekti 5: Maakuntien rahoituksen riittävyyden arviointimallit 
 
Tavoite: laaditaan arvioinnissa käytettävät mittarit, arvioidaan niiden toimivuutta ja mallinnetaan 
arviointia. Mittarit ja mallit on otettu käyttöön. 
 
Aikataulu: Priorisoidaan, valmis 2019 alussa 
 
Toimeenpano: THLn valmistelee osana arviointitehtäväänsä ne tiedot, joita arvioinnissa 
hyödynnetään ja THL:n tietopohjahankkeessa varmistetaan tietojen saatavuus. KUVA-TPA ryhmä 
yhteistyössä varmistaa, että kaikki keskeiset tiedot ovat osa kansallista sote-mittaristoa.    (Liite 
THL tehtävä 5.1.3. sekä 5.3., 5.4, 5.5. ja 5.7.) 
 
Projekti 6: Kansallisen ja maakuntien tietojohtamisen tilannekuva -huoneen kehittäminen. 
 
Tavoite: Kansallisella ja maakuntien tasolla on johtamisen tietotarpeen mukaisesti rakennettu 
käyttöliittymät, jotka kuvaavat sote-palvelujärjestelmän toimivuutta ja kriittisiä kohtia. Osin 
käytössä on lähes reaaliaikaista tietoa ja osin kuhunkin johtamisen vuosikellon mukaiseen 
tarpeeseen tuotetut näkymät. 
 
Aikataulu: pilottiraportointi keväällä 2018, suunnitelma uudesta raportoinnista valmis syksyllä 
2018. 
 
Toimeenpano: THL valmistelee osana Tietopohjahanketta pilottitietojen raportoinnin ja valmistelee 
suunnitelman uudesta raportointitoiminnosta (Liite THL tehtävät kohdat 5.1.1. ja 5.6.) 
 
C. Mittariston toimeenpanon eteenpäin vieminen 
 
Mittariston kehittäminen, tuotanto, palvelu ja käyttöönotto on projektoitava ja aikataulutettava sote-
uudistuksen toimeenpanon mukaan (mitä on oltava kansallisesti ja maakuntien käytössä ja milloin, 
oikeasti tuotannossa 2017 kesällä - 2018 - 2019). Tämä työ tehdään yhteistyössä 
toimeenpanoalaryhmän kanssa. 
 
Toisaalta mittariston kehittämistyötä ja toimeenpanoa rytmittää se, mikä osa mittareista on 
tuotettavissa nykyisistä järjestelmistä ja mikä osa mittareista vaatii jatkokehittämistä. 
Ensimmäisessä vaiheessa toimeenpanoalaryhmän esittämät ja KUVA-ryhmän yhdessä STMn 
ohjausosaston kanssa hyväksymät, nykyisistä järjestelmistä tuotettavissa olevat mittarit tuotetaan 
STMn, maakuntien, muiden käyttäjien käyttöön ja arvioitaviksi.     
 
Toisessa vaiheessa kehitetään ja pilotoidaan mittaristoa, jota ei ole tällä hetkellä tuotannossa, mutta 
on saatavissa perusjärjestelmistä (ns. tietoaltaat). KUVA-mittarityön uusien mittarien lisäksi 
pilotoidaan myös palvelupakettien mittarit. Vuoden 2017 aikana valmistuu myös mittarityötä, sen 
tietotarpeita tietojärjestelmiin ja käsitteitä kuvaava kokonaisarkkitehtuuriprojekti. 
 
Kaikkea sitä tietoa, jota uudessa sote-tieto-ohjauksessa tullaan tarvitsemaan, ei ole tuotettavissa 
nykyisistä tietojärjestelmistä yhtenäisesti. Tämän vuoksi kevään 2017 aikana määritellään ja 
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käynnistetään tietoaukkoja paikkaavat kehittämishankkeet, asetetaan niille tavoitteet, aikataulut ja 
niiden tarvitsemat resurssit. 
 
Kehittämishankkeiden aiheina ovat ainakin asiakaspalautejärjestelmä, uusi asiakassuunnitelma sekä 
mm. asiakkaiden tarvitsemat tiedot valinnanvapauden toteuttamiseen. Tietoperustaa täydentäviä 
kehittämishankkeita tarvitaan myös mm. kustannustietojen parempaan saamiseen, 
sosiaalipalvelujen tiedonkeruun laajenemiseen sekä laadun ja vaikuttavuuden kuvaamiseen. 
Kustannustietojen osalta tulee tehdä yhteistyötä maakuntien taloustieto -ryhmän ja KUTI-hankkeen 
kanssa sekä ottaen huomioon Valtiokonttorin ja Tilastokeskuksen kehittämishankkeet. 
 
Osa näistä kehittämishankkeista liittyy keskeisesti tulevien tietojärjestelmien toimintaan ja sen 
varmistamiseen, että tiedot voidaan tuottaa suoraan niistä. Näin ollen kehittämishankkeissa korostuu 
yhteistyö perustettavan Digitalisaatio- ja tietohallinto (diti)-ryhmään, siellä tehtävään ict-
järjestelmiin liittyvään kehittämistyöhön ja kokonaisarkkitehtuurityöhön. 
 
Projekti 7: Olemassa olevasta tuotannosta 1. vaiheen SOTE-mittarit ohjaukseen 
 
Tavoite: Kansalliseen ja maakuntien käyttöön tuotetaan KUVA-mittarityön ja Toimeenpano-
ryhmän esitysten mukaiset mittarit ja liitetään ne esimerkiksi THLn Sotkanet-palveluun. 
 
Aikataulu: Valmiina syksyllä 2017 
 
Toimeenpano: toteuttaa KUVA-toimeenpanoryhmä THL:n Tietopohjahankkeen tukemana (Liite 
THL hanke tehtävät 5.1.1. ja 5.2.)  
 
Projekti 8: Uudet 2.vaiheen SOTE-mittarit tuotantoon tietojärjestelmistä  
 
Tavoite: KUVA-työryhmän ja sen toimeenpanoryhmän esityksen mukaiset mittarit ohjeistetaan 
tietotuotantoon ja esimerkiksi THLn Sotkanet-tietopalveluun. Hyödynnetään kehitettäviä tietoaltaita 
tietotuotannossa. 
 
Aikataulu: valmiina 2019 alusta tuotantoon otettavaksi. 
 
Toimeenpano: toteuttaa KUVA-toimeenpanoryhmä THL:n Tietopohjahankkeen tukemana (Liite 
THL hanke tehtävät 5.1.3. 5.5. ja 5.2.)  
 
Projekti 9: Maakuntien palvelupakettimittareiden kansallinen hyödyntäminen 
 
Tavoite: Maakuntien palvelupaketeilla voidaan vertailukelpoisesti seurata maakuntien 
palvelutoiminnan järjestämisen, tuotannon taloudellisuutta ja vaikuttavuutta. 
 
Aikataulu: 2018 kesällä käytössä. 
 
Toimeenpano: KUVA-TPA ryhmä huomioi mittariston kehittämisessä ja pilotoinneissa 
Palvelupakettihankkeessa tehdyn valmistelun. THLn huomioi valmistelun Tietopohjahankkeessa. 
(Liite THL tehtävä 5.5.) 
 
D. Mittaristoon tarvittavat täydennykset ja korjaukset 
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Valinnanvapauslainsäädäntö ja sen perusteella määrittyvät tietotarpeet valmistuvat vasta tulevan 
lausuntokierroksen ja sen perusteella tehtävien linjausten mukaan. Näin olleen KUVA-ryhmä 
määrittelee niiden perusteella tarvittavat mittarit vuoden 2017 aikana. Valinnanvapauden 
tietoperustan määrittelyä varten järjestetään kevään 2017 aikana työpajoja, joissa hyödynnetään 
kansainvälisiä kokemuksia mm. Englannista.  
 
Lisäksi KUVA-ryhmä käy keväällä 2017 läpi sote-tiedon raportointiin liittyvät kansainväliset 
vaatimukset ja tekee tarvittaessa mittaristoon niihin liittyvät tarkennukset. 
 
Projekti 10: Valinnanvapauslainsäädännön mukaisen valinnanvapauden toimivuuden (ml. 
tuottajien tuottamat tiedot) ja asiakkaiden tarvitsemien mittareiden kehittäminen. 
 
Tavoite: Valinnanvapauslainsäädännön mukaisen valinnanvapauden toimivuutta kuvaavien 
mittareiden kehittäminen ja käyttöönotto. 
 
Aikataulu: valinnanvapauden toteutusaikataulun mukaan 2019 alusta 
 
Toimeenpano: Mittaristo valmistellaan KUVA-työryhmässä KUVA-TPA tuella.  

 
3. Toimeenpanoalaryhmä (TPA) 
 
Toimeenpanoalaryhmän keskeinen tehtävä on jatkojalostaa KUVA-ryhmän alaryhmissä v. 2016 
tuotettuja mittareita tavoitteena mittariston ottaminen tuotantoon vaiheittain vuosina 2017-2025. 
TPA-ryhmä karsii ja kokoaa mittareita ottaen erityisesti huomioon KUVA-ryhmän määrittelemät 
mittariston tarpeet. Ryhmä tekee läheistä yhteistyötä erityisesti STM:n ja VM:n ohjausvastuussa 
olevien tahojen kanssa, jotta mittaristo tukee tarkoituksenmukaisella tavalla käytännön 
ohjaustarpeita ja uusia ohjausrakenteita. Mittaristoa tulee tarvittaessa koota koostemittareiksi. 
Mittaristolistan arvioinnissa ja viimeistelyssä haetaan palautetta eri yhteistyötahoilta. Palautteen 
antamisessa käytetään esimerkiksi Innokylää. 
 
TPA-ryhmä vastaa ja käynnistää mittaristoa koskevat pilotit vuoden 2017 aikana.  
 
Mittariston kehittämisen ja pilotointien tulosten perusteella tehdään aloitteita tietopohjan 
kehittämiseen. Ehdotuksia tehdään tietopohjan varmistamisesta ja kehittämistarpeista ja tietopohjan 
varmistamisen ja kehittämisen organisoinnista ja resursoinnista. Ryhmä laatii ehdotuksen sote-
mittariston ohjaamisen ja kehittämisen valtakunnallisesta organisoinnista ja näin suunnittelee 
mallin, miten mittarityön vastuut ja resursointi järjestetään maakuntien käynnistyessä 1.1.2019. 
Ehdotukset esitellään KUVA-työryhmän käsiteltäviksi (katso Projekti 3). 
 
Valmistelutyöhön ja piloteista saatuun kokemukseen perustuen TPA-ryhmä viimeistelee 
toimikautensa päätteeksi ehdotukset tuotantoon siirtyviksi sote-mittareiksi.  
 
4. Tietopohjatyö 
 
Mittarityön kehittäminen edellyttää laajaa tietopohjan varmentamista ja uusien varantojen luomista. 
Olemassa oleva tietopohja (kuten rekisterit) on yhtenäistettävä. Lisäksi on priorisoitava, mille 
alueille tarvitaan uusia tietopohjia. Tässä työssä hyödynnetään palvelupakettityötä, KUVA-ryhmän 
linjauksia ja toimeenpanoalaryhmän työn tuloksia. Keskeisiä tarkasteltavia teemakokonaisuuksia 
ovat mm. sosiaalihuolto, työterveyshuolto, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Myös valvonnan 
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ja omavalvonnan tietotarpeet on kartoitettava. Lisäksi varmistetaan sote-palvelujärjestelmän 
tuottavuuden, vaikuttavuuden ja laadun kuvaamiseen tarvittavan mittariston edellyttämä tietopohja. 
 
Lähtökohtana on sote-kokonaisarkkitehtuurin rakentaminen, joka tapahtuu yhteistyössä sotedigi -
hankkeen kanssa. Tavoitteena on tiedon hyödyntäminen tietoaltaista ja tiedon reaaliaikainen käyttö. 
Mittariehdotuksiin perustuva kokonaisarkkitehtuuri työ aloitetaan 2017 alkupuolella  ja siihen 
otetaan mukaan mittarityön laajennukset niin palvelupaketteihin, uusiin mittareihin kuin 
valinnanvapauteen. 
 
Kokonaisarkkitehtuurityö päättyy vuoden 2017 lopussa ja siinä on kuvattu esitettyjen mittareiden 
tietojärjestelmien rajapinnat ja käsitteet sekä SOTE-vaiheistuksen ja tulevien asiakas- ja 
potilastietojärjestelmien tulevien ICT-investointien vaatimukset. 
 
Tietoaltaat on valmisteltava keskitetysti, ettei niitä tule liikaa / päällekkäin. Maakuntia pitää alkaa 
vastuuttaa syksystä 2017 alkaen kokonaisarkkitehtuurista. Kaikki kehittämistyö tähtää siihen, että 
tieto on avointa ja kaikkien saatavilla. 
 
Osana tietopohjan varmistamista käynnistetään THL:n tietopohjahanke, jossa huolehditaan siitä että 
laitoksen vastuulla olevassa tietotuotannossa kyetään huomioimaan maakunta- ja sote-uudistuksen 
tuomat muutostarpeet ja THL:lle annettavat uudet seuranta- ja arvointitehtävät sekä viedään 
eteenpäin niitä mahdollisuuksia, joita tiedon toisiokäyttöä ja THL:n rekistereitä koskevat 
lakiuudistukset mahdollistavat sote-tietopohjan parantamisessa. 
 
Varsinaisen sote-mittarityön rinnalla maakuntien (non-sote) ja valtion ohjauksen muut tarpeet 
(kuten THLn väestötason seurannat) on kartoitettava ja priorisoitava. Tässä voidaan hyödyntää 
myös hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeissa kehitettäviä toimintoja.  
 
Tietopohjatyö tapahtuu sote-valmistelussa hajautetusti. Keskeinen koordinaatio tapahtuu KUVA-
ryhmän, sote-digi-ryhmän ja maakuntatietoryhmän välillä.  
 
Projekti 11: Asiakaspalautejärjestelmien kehittäminen 
 
Tavoite: SOTE-palveluiden asiakaspalaute-järjestelmät kuvaavat sote-palveluiden asiakkaiden 
arvioimaa laatua. Vaiheittain kattavat kaikki sote-palvelujen tuottajat. 
 
Aikataulu: 2019 vaiheittain käyttöön 2021 mennessä 
 
Toimeenpano: Asiakaspalautejärjestelmästä kerättäviä kansallisia mittareita valmistellaan KUVA-
työryhmässä KUVA-TPA tuella. THL suunnittelee ja kehittää asiakaspalautteeseen liittyvää 
tietopohjaa. (Liite THL tehtävät 5.5. ja 5.7.) Laaja kokonaisuus, joka tarkentuu, kun projektin 
hankesuunnitelmaa tehdään. 
 
Projekti 12: Hoito- ja palveluprosessien laatu ja vaikuttavuus (uusi asiakassuunnitelma) 
 
Tavoite: Asiakassuunnitelman määrittelytyössä määritellään tarvittavat tietojohtamisen mittaristot 
ja samalla integroidaan monituottajamallin asiakkaan prosessien kuvaus ja toteutuminen. Samalla 
otetaan huomioon sosiaalipalvelujen tietoaukot. Laaja kokonaisuus, joka tarkentuu, kun projektin 
hankesuunnitelmaa tehdään. 
 
Aikataulu: 2021 valmis 
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Toimeenpano.  THL osallistuu asiakassuunnitelman tietosisältömäärittelyyn osana OPER-toimintaa.  
 
Projekti 13: Laatu- ja vaikuttavuustietojen jatkokehittäminen tietoaukkojen täyttämiseksi 
 
Tavoite: kehitetään sosiaali- ja terveyspalvelujen vertailukelpoiseen vertaamiseen ja johtamiseen 
yhtenäinen tietoperusta uuden sote-järjestelmän tuottavuuteen, laatuun ja vaikuttavuuteen, joka 
kattaa niin asiakas- kuin tuottajakohtaista tietoa. 
 
Aikataulu: 1. vaihe 2019 erikoissairaanhoidon terveyshyöty, 2. vaihe 2021 sote-palvelujen 
maakuntien ja tuottajien vertailu 3. vaihe 2023 määriteltyjen prosessien vaikuttavuus ja sen 
muutokset 
 
Toimeenpano: THL osallistuu valmisteluun tarkemmin sovittavalla tavalla. Laaja kokonaisuus, joka 
tarkentuu, kun projektin hankesuunnitelmaa tehdään.   
 
Projekti 14: Sosiaalipalvelujen asiakastietojen laajentaminen 
 
Tavoite: sosiaalipalvelujen yksilötasoista tiedonkeruuta laajennetaan  
 
Aikataulu: vaiheittain alkaen 2019-2025. 
 
Toimeenpano: THL valmistelee sosiaalihuollon avopalvelujen rekisteritiedonkeruun (Liite THL 
tehtävä  5.3.1.) THL varmistaa sosiaalihuollon asiakastietojen ja sosiaalihuollon rekisteritietojen 
tietosisältöjen yhteentoimivuuden THLn tietopohjahankkeen ja OPER-toiminnan Kansa-hankkeen 
yhteistyönä. Laaja kokonaisuus, joka tarkentuu, kun projektin hankesuunnitelmaa tehdään.  
 
Projekti 15: Mittareiden ja tietojohtamisen kokonaistietoarkkitehtuurin laadinta 
 
Tavoite: kuvataan tietojohtamisen tietotarpeet ja mittareiden tarvitsemat tiedot ja tietokäsitteet sekä 
niiden tuottamisen tietovirrat ja rajapinnat kansallisista tietojärjestelmistä ja maakunnallisista 
tietojärjestelmistä ja tuottajien tietojärjestelmistä. 
 
Aikataulu:  
 
Toimeenpano: STM on käynnistänyt kokonaisarkkitehtuurityön selvityksen ja työpajat ovat 
käynnistyneet. THL osallistuu osaltaan arkkitehtuurityöhön. 
 
Projekti 16: Kuntien ja maakuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausta tukeva 
mittaristo. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tukevan tietopohjan kehittäminen mukaan lukien 
väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilaa kuvaavan tietopohjan kehittäminen sekä kuntien ja 
maakuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aktiivisuutta kuvaavan mittariston kehittäminen.  
  
Tavoite: Kehitetään kuntien ja maakuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tilaa ja tuloksia 
kuvaavaa tietopohjaa, joka otetaan käyttöön. (Liite THL tehtävä 5.1.2. ja 5.1.3.) 
 
Aikataulu: käytössä 2021 alussa. 
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Toimeenpano: THL valmistelee terveyden ja hyvinvoinnin rahoituksen päätöksenteossa käytettävää 
mittaristoa, maakuntien ja kuntien hyvinvointikertomusten tietosisältöä ja terveyden ja 
hyvinvoinnin tilan tarkastelussa arviointitoiminnossa käytettävää mittaristoa.  
 
Projekti 17: Varmistetaan nykyisen sote-tietopohjan muuttuminen vastaamaan uuden sosiaali- 
terveyspalvelujärjestelmän rakenteita siten, että mahdollisimman hyvin säilytetään kyky seurata 
aikasarjoja rakennemuutoksista huolimatta ja tietotuotanto nopeudeltaan ja muilta 
ominaisuuksiltaan vastaa uuden järjestelmän tarpeisiin.  
 
Aikataulu: käytössä 2019 alussa. 
 
Toimeenpano: Toteutetaan osana THL:n tietopohjahanketta (Liite THL tehtävä 5.4.)  
 
Projekti 18: Luokitusten kehittäminen mittariston tarpeita vastaaviksi 
 
Tavoite: Varmistetaan perusluokitusten (mm. palveluluokitus, tililuettelo jne.) yhtenäisyys (lähtien 
perustietojärjestelmistä, päättyen raportoinnissa käytettäviin luokituksiin asti) sekä raportoinnissa 
käytettävien luokitusten vastaavuus tietotarpeisiin (ml. ohjauksessa tarvittavat tiedot). 
 
Aikataulu: kevät 2017 - alkuvuosi 2018 
 
Toimeenpano: Työ tehdään osana JHS-ryhmien työtä sekä osana THLn perusluokitustyötä. 
 
 
 
 
 
 
 
Liitteet: 
1. Tarkempi aikataulutus, osaprojektit ja vastuutahot (erillinen Excel) 
2. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietopohja-hankkeen tuotokset 
3. Projektien hankesuunnitelmat (tuotetaan, kun projektit lähtevät käyntiin) 
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Liite 2. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietopohja-hankkeen tuotokset 
 
5.1. THL:n uuteen seuranta- ja arviointitehtävään liittyvät toimenpiteet ja niiden tuotokset  

5.1.1. THL:n tuottamat valtakunnallisten strategisten tavoitteiden laadinnassa ja maakuntien kanssa 
käytävissä neuvotteluissa tarvittavat selvitykset soten tilasta ja toteutumisesta 

 
• THL:n oma arviointitoiminto tekee ensimmäiset uuden sote-järjestämislain mukaiset selvityksensä, 

siten, että ne ovat käytössä kun tavoitteiden laadinta ja neuvottelut käynnistyvät heti 
maakuntavaalien jälkeen eli maalis-huhtikuussa 2018.(ks. kohta 2.2). Näihin selvityksiin liittyvän 
tietopohjan määrittely ja suunnittelu toteutetaan Q3-Q4/2017. 

• THL varautuu väestötiedonkeruissaan raportoimaan alkuvuodesta 2018 valtakunnallisia ja 
maakuntakohtaisia perusdatoja (lähtötilanteen kartoitus) ennen uudistuksen voimaantuloa  

 
5.1.2. Sosiaali- ja terveydenhuollon seuranta ja arviointi ja palvelujen saatavuuden ja rahoituksen 

riittävyyden arviointi 
 

Ensimmäiset seurannan vuosiraportit vuonna 2019 tehdään suurelta osin vielä vuoden 2018 
datasta ”vanhasta” järjestelmästä. Maakunnat ja palvelujen tuottajat tallentavat vuoden 2019 toimintaa 
koskevat tiedot THL:n ”sote-Hilmo” -oppaiden mukaan ja toimittavat jatkuvana kerättävän tiedon osalta 
tietoa tässä muodossa heti vuoden 2019 alusta alkaen. Koko vuotta 2019 koskevat saadaan käyttöön 
vuonna 2020. Vuonna 2020 voidaan tehdä ensimmäinen uudesta palvelujärjestelmästä koottuun 
tietoon perustuva arviointi.  

 
• Arviointitoiminto esittelee vuoden 2020 toiminnan raportoimisesta alkavan tietopohjatarpeensa 

tietopohjan suunnittelua ja varmistamista varten (2018/Q1) 
 
• Arviointitoiminto tekee arviointityössä vuonna 2019 tarvitsemansa tietopohjan tilauksen (2018/Q4) 

 
5.1.3. THL:n määrittelemä vähimmäistietosisältö maakuntien seurannalle 
 

Tehtävä sisältää THL:n vuoden 2019 alusta kerättäväksi tulevan tiedon tietosisältöjen määrittelyn ja 
tiedonkeruuoppaiden valmistaminen, niistä tiedottamisen ja maakuntien ja palvelujen tuottajien 
ohjaamisen niiden käyttöönottoon.  

 
• Ensimmäiset, vuotta 2019 koskevat tiedonkeruun oppaat valmistellaan vuonna 2018 riittävän 

ajoissa, jotta tiedon toimittajat pystyvät varautumaan tietojen toimittamiseen. Valmistelussa 
huomioidaan THL:n arviointitoiminnon ja KUVA-toimeenpanoalaryhmän työstä tulevat tietotarpeet. 
(2018/Q1) 
 

• Uudet tietosisällöt tiedonkeruisiin on mahdollista toteuttaa vain vaiheittain. Vuoden 2018 aikana 
laaditaan suunnitelmat tiedonkeruun täydentämiselle vuosina 2020–2025 (2018/Q2) 
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5.2. Sote- ja aluehallintouudistuksen toimeenpanon tukeminen 

Edellä kuvatun rinnalla THL tukee hankkeen aikana sote- ja maakuntauudistuksen kansallista 
toimeenpanoa asiantuntijasihteeristötyöllä ja sekä tuottamalla KUVA-työryhmän toimeksiannosta 
erilaisia valtakunnallisia nykytilaindikaattoreita ja pilottidatoja, mahdollisuuksien mukaan myös 
maakuntakohtaista valmistelun tarpeita huomioiden. Lisäksi THL:n tietopohjahankkeesta saadaan 
kokemuksia KUVA-toimeenpanoalaryhmässä valmisteltavien asioiden tueksi.  
 
• KUVA toimeenpanoalaryhmän asiantuntijasihteeristötyö (2017–2018) 

• Nykytilaindikaattoreiden ja pilottidatojen tuottaminen (2017 ja 2018) 

• THL:n valmistelun tuottamat syötteet KUVA-ryhmän ehdotuksiin tietopohjan varmistamiseksi 
(2017/Q4) 

• THL:n valmistelun tuottamat syötteet mittaristotyön organisoimiseksi ja resursoinniksi (2017/Q4) 

 

 
5.3. Sote-tiedon hyödyntämistä ja THL:n rekistereitä koskevien lainsäädäntömuutosten 

toimeenpano ja tietotuotannon laadun varmistaminen 

Tietopohjan uudistamisessa tulee huolehtia sote-tiedon hyödyntämistä ja THL:n rekistereitä 
koskevien lainsäädäntömuutosten toimeenpanosta. Lakimuutokset parantavat merkittävästi 
mahdollisuuksia rakentaa hyvä tietopohja.  

5.3.1. Sosiaalihuollon rekisteritiedonkeruun uudistaminen 

Sosiaalihuollon avopalvelut puuttuvat yksilötasoisesta rekisteritiedonkeruusta. Tällä hetkellä 
lakiperusta ei anna oikeutta kerätä THL:n valtakunnallisiin henkilörekistereihin tietoja sosiaalihuollon 
avopalveluista, mutta valmisteilla oleva uusi lainsäädäntö antaa toteutuessaan mahdollisuudet ko. 
tietojen keräämiseen. Kun sote-uudistuksessa yhdistetään sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnot, 
on mahdollista suunnitella uutta rekisteriseurantaa koko hoitoketjussa esim. mielenterveys- ja 
päihdeasiakkaiden osalta. 

Sosiaalihuollon avopalvelujen rekisteritiedonkeruun suunnittelussa ja toimeenpanossa on käytävä 
toiminnoittain läpi kaikki sosiaalihuollon avopalvelut (lastensuojelu, aikuissosiaalityö, 
vammaispalvelut, päihdehuolto, kuntoutus jne.) ja arvioitava mitkä tiedot ovat välttämättömiä soten 
seuranta- ja arviointitehtävien näkökulmasta ja soveltuvat rekisteripohjaisina kerättäviksi. Sen 
jälkeen tietojen tietosisällöt ja niiden tietorakenteet on määriteltävä. On myös huolehdittava, että 
kerättävät tiedot ja niiden tietorakenteet yhteen sovitetaan kansallisten sosiaalihuollon 
asiakasasiakirjojen tietosisällön kanssa. Edellytyksenä on tiivis yhteistyö Kanta-toimintojen ja 
arviointitoiminnon kanssa.  

• Uusien rekisterien ja tietosisältöjen määrittelyt (2018/Q3) 

• Uusien tietosisältöjen sisällyttäminen tiedonkeruuoppaisiin siinä laajuudessa kun se on 2019–
2020 mahdollista (2018/Q4) 

 

5.3.2. Terveydenhuollon rekisteritiedonkeruun uudistaminen  

Sote-uudistus tuo uusia tietotarpeita myös terveydenhuollon rekistereiden osalta. Isoimmat 
uudistamis- ja kehittämistarpeet koskevat terveydenhuollon hoitoilmoitusrekistereitä. Yksi keskeinen 
kehittämisen kohde on hoitoilmoitusrekistereiden tiedonkeruun laajentaminen koskemaan myös 
yksityisesti tuotettuja terveyspalveluja. Terveyshilmon osalta tulisi myös entisestään varmistaa, että 
päädiagnoosien ohella saadaan riittävän kattavasti tiedot myös sivudiagnoosien osalta. 

On huolehdittava, että kerättävät tiedot ja niiden tietorakenteet yhteen sovitetaan terveydenhuollon 
potilasasiakirjojen kanssa. Edellytyksenä on tiivis yhteistyö Kanta–toimintojen kanssa.  

• valmistellaan Hilmo- ja AvoHilmo tiedonkeruut kaikilta soten palveluntuottajilta (2018/Q) 

11 
 



• varmistetaan kaikkien sivudiagnoosien kertyminen Hilmo-rekisteriin ja tämän tiedon 
hyödyntäminen mittareiden muodostamisessa (2018/Q) 

• yhdenmukaistetaan rekisterien ja potilasasiakirjojen tietorakenteita (2017–2018) 

 

5.3.3. Tietotuotannon laadun varmistaminen (2017–2018) 

Uudessa sote-järjestelmässä tieto on mukana päätöksenteon eri tasoilla ja se on merkittävä 
ohjauksen väline. Tiedon laadun ja ajantasaisuuden merkitys kasvaa entisestään. Nykyisiä 
tiedonkeruita on mahdollista nopeuttaa. Nopea datan kerääminen ei sellaisenaan kuitenkaan vielä 
anna tietoa päätöksentekoon. Tiedot pitää käsitellä, tarkistaa ja jalostaa kullekin käyttäjäryhmälle 
sopivaan muotoon. Samalla kun valmistaudutaan uusiin tiedonkeruisiin pitää myös huolehtia 
olemassa olevien tiedonkeruiden toimintakyvystä.  

• Varmistetaan terveydenhuollon Hilmo-rekisterin nopeutettu (kuukausittainen) tiedonkeruu ja 
mahdollisuus nopeaan tiedonantajapalautteeseen (2017/Q4) 

• Kehitetään sosiaalihuollon nykyisten rekisterien tiedonkeruiden ajantasaisuutta (2018/Q4) 

• Parannetaan valmiuksia kerätyn tiedon nopeaan käsittelyyn ja raportointiin (2017–2018) 

• Tarkastellaan kaikki THL:n tietopohjatoimintaan liittyvä nykyinen tietotuotanto suhteessa KUVA-
toimeenpanoalaryhmän työstä ja THL.n arviointitoiminnosta nousevaan tietotarpeeseen. 
Selvitetään mahdolliset kehittämistarpeet ja suunnitellaan muutokset tietotuotteisiin mukaan 
lukien mm. tilasto- ja rekisteritiedonkeruut, väestökyselyt ja muut rutiininomaisesti kerättävät 
vakiintuneet aineistot. (2017/Q4) 

Tietotuotannon laadun jatkuvalle kehittämiselle ja tutkimukselliselle validoinnille on tarpeen luoda 
systemaattisia menettelyjä, joilla varmistetaan tietopohjan käyttökelpoisuus ja luotettavuus. 

 
5.4. Sote-uudistuksen tuomien palvelujärjestelmän rakennemuutosten huomioiminen 

THL:n tiedonkeruissa niin, että voidaan turvata palvelujärjestelmän seurannan 
jatkuvuus muutoksen yli  

Sote-uudistuksen tuomat muutokset edellyttävät palvelujärjestelmässä tapahtuvien 
rakennemuutosten huomioimista THL:n tiedonkeruissa. Nykytilanteessa valtaosa sosiaali- ja 
terveydenhuollon rekisteritiedoista tulee terveyskeskuksista, sairaanhoitopiireistä ja kunnista. 
Uudistuksen myötä tilanne muuttuu ja maakunnat, niiden liikelaitokset ja muut sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluntuottajat ovat keskeisiä tiedonantajia. On huolehdittava, että uusien 
tiedonkeruiden ohella kaikki välttämättömät tiedot saadaan jatkossakin. Oma haasteensa on myös 
turvata kaikkien keskeisten aikasarjatietojen jatkuvuus uudistuksen toteutumisen jälkeen. 

Avohilmossa ja Terveyshilmossa tiedot on OID-kooditettu. Muissa rekistereissä OID-koodaus ei ole 
käytössä. Erityisesti sosiaalihuollossa ei organisaatiolle ole annettu OID-koodeja tässä vaiheessa.  

• THL valmistelee asiaa yhdessä muiden viranomaisten kanssa (2017–2018) 

• Huomioidaan organisaatiorakennemuutosten ja rekisteröitymisen tuomat muutostarpeet tietojen 
keräämiseen ja tietojen tallentamiseen THL:n rekistereihin; valmius tietojen vastaanottamiseen ( 
2018/Q4) 

• Valmius siltausten tekemiseen vuoden 2018 ja 2019 palvelurakenteiden välillä (2018/Q4) 

• Muiden havaittavien nykytuotannon muutostarpeiden selvittäminen ja muutosten suunnittelu ja 
toteutusten käynnistäminen (2017–2018) 

Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen (mm. Kanta- ja KaPA-palvelut) kehittyessä ja 
palveluntuottajien rekisteröitymismenettelyjen uudistuessa on tärkeää huomioida mahdollisuudet 
organisaatio-, toimipaikka- ja palvelutietojen yhtenäisen hallinnan luomiselle. Tämä edellyttää tiivistä 
ja kokonaisuutena vahvasti johdettua yhteistyötä THL:n, Lupa- ja valvontaviranomaisen, Kelan ja 
VRK:n kesken. 
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5.5. Tarvittavien uusien tietotuotantolinjojen suunnittelu ja toteuttamisen käynnistys 

KUVA-TP ryhmän työssä tuotetaan ensimmäisen vaiheen mittaristolista, joka sisältää myös 
ehdotukset mittareiksi, joita ei ole vielä tietotuotannossa. Vastaavia täydentäviä tietotarpeita voidaan 
saada THL:n arviointitoiminnon valmistelun kautta.  

Alustavien havaintojen perusteella tarvittava tietopohja on puutteellinen tai puuttuu kokonaan esim. 
ensihoidon, päivystyksen, toimintakykymittariston tulosten, sosiaali- ja perusterveydenhuollon 
kustannusten, tuottajille kohdennettavien toimintatapa- ja henkilöstölle kohdennettavien tyytyväisyys- 
ja toimintatapakyselyjen, ja järjestämistä koskevien tietojen, sekä rekisteritietoon perustuvan 
sosiaalipalvelujen seurannan osalta.  

Sote-uudistuksen yksi keskeinen tavoite on sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvun 
hillitseminen ja tuottavuuden kasvattaminen. Tämän toteutumisen seuranta edellyttää riittävän 
kattavia tietoja kustannuksista. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannustietoja saadaan tällä hetkellä 
jossain määrin, mutta ei riittävästi. Sote-uudistuksen tässä valmisteluvaiheessa ei ole vielä 
mahdollista täsmällisesti tietää miten kustannuksiin liittyvä tietopohja muodostuu. 

• THL käy läpi ja arvioi KUVA-TP:stä ja THL:n arviointitoiminnosta tulevat tietotarpeet ja selvittää 
miltä osin uudet tietotuotteet soveltuisivat THL:n tiedonkeräyksiksi. Näiden osalta tehdään arvio 
tietotuotannon uudistuksen kustannuksista ja realistisesta aikataulusta. Tuotoksena on 
suunnitelma tietotuotannon uusista tietotuotantolinjoista osana vuosien 2019–2025 suunnitelmaa. 
Ks. kohta 5.7. Niiltä osin kun kyse on pienimuotoisesta uudistamisesta, voidaan muutoksia lähteä 
toteuttamaan osana tehtävää 5.3. 

• Huomioidaan Sitran ja STM:n tekemä valmistelu Palvelupaketti-hankkeessa (2017–2018) 

• THL osallistuu soveltuvin osin sote-järjestelmästä saatavien kustannustietojen käytön 
suunnitteluun ja raportoinnin kehittämiseen (2017–2018) 

 
5.6. Raportoinnin kehittäminen 

On tärkeää, että kaikki kerättävä tieto on hyödyllistä ja raportoidaan tiedon käyttäjiä hyödyttävällä 
tavalla. On tunnistettava millaista tietoa tarvitaan kansallisella tasolla, mitä maakuntatasolla, mitä 
tuottajatasolla. Valvonnan tietotarpeet sekä maakuntien ja kuntien yhdyspintapalveluihin (mm. 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, koulu/sivistystoimi) liittyvät tietotarpeita on myös 
mahdollisuuksien mukaan huomioitava.  

• Valmistellaan ja toteutetaan väliaikaisratkaisu vuoden 2018 loppuun asti kerättävän tiedon 
raportoinnista tavalla, joka hyödyntää uutta soten ohjausjärjestelmää ja maakuntien perustamisen 
suunnittelua (raportointi vuoden 2019 loppuun asti) (2017/Q3) 

• Arvioidaan vaihtoehdot sote-tietopohjan raportointiratkaisuille vuoden 2025 tavoitetilavisiossa ja 
käynnistetään uuden raportointikokonaisuuden valmistelu siltä osin kuin se on mahdollista 
(2018/Q1) 

• Rakennetaan myös raportoinnin osalta hyvät yhteistyön mallit muiden tiedontuottajien kanssa; 
esim. Valtionkonttorin kanssa maakuntien taloustiedon hyödyntämiseksi sote-tietopohjassa ja 
Kelan kanssa Kelan vakiintuneen ja sote-uudistuksessa syntyvän uuden tietopohjan 
hyödyntämiseksi. (2017-2018)  

• Varmistetaan mittaristodatojen raportoinnin avoimet rajapinnat.(2018/Q4) 

 
5.7. Kehittämistoiminnan suunnittelu hankekauden jälkeiselle ajalle 

Vuosinen 2017 ja 2018 aikana ei voida vielä tehdä uuden soten toiminnassa syntyvän tietopohjan 
keräämistä ja raportointia. Tietopohjan varmistaminen on uudesta sotesta kerättävien tietosisältöjen 
määrittelyä, tiedonkeruun ensimmäisen vuoden ohjeistusta ja tietojärjestelmien valmistamista uusiin 
tai muutettuihin prosesseihin. Maakunnat ja palvelujen tuottajat ovat monien 
tietojärjestelmäuudistusten edessä palvelujärjestelmän muuttuessa. Ei voida olettaa että uudella 
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järjestelmällä on heti kyvykkyys toimittaa THL:lle kaikki sote-arviointityössä tarvittavat tiedot. 
Vuosien 2017 -2018 aikana on tärkeää valmistella asteittainen täydentyvien tiedonkeruiden 
suunnitelma vuosille 2020–2025. 

• Valmistellaan vuonna 2019 toteutettavan seuranta- ja arviointitehtävän tietopohjan 
muodostaminen, tiedonkeruu ja tietojen raportointi (2018/Q1) 

• Uuden sote-rakenteen mukainen sote-tietojen raportoinnin kehittämisen jatkosuunnitelma 
hankekaudella tehdyn valmistelutyön pohjalta syksyllä 2017 tunnistettujen tietotarpeiden osalta 
valmis 2018/Q1, vuonna 2018 tunnistettujen osalta täydennetty 2018/Q4.  

• Niiden uusien tietotuotantolinjojen rakentamissuunnitelmat, jotka hankekaudella 2017 -2018 
valmistelussa hyväksytään ja todetaan tarpeellisiksi ja sopiviksi THL:n tietotuotantoon 
(2018/Q3) 

• Jatkosuunnitelmat THL:n ja muiden tietojen tuottajien yhteistyöstä hankekauden valmistelun 
pohjalta (2018/Q4) 
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