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Sote-KUVA muutosohjelmalla on kaksi toisiinsa liittyvää tehtävää

1. KUVA-mittaristo: Ehdotus  ja pilotointi yhtenäiseksi mittaristoksi ”väestön hyvinvoinnin ja 
terveyden tilan kuvaamiseen sekä palveluiden tarpeen arviointiin palvelujen laadun, 
vaikuttavuuden, kustannusten ja tehokkuuden seuraamiseen”, tarkoituksena palvella 
erityisesti valtakunnallisen ohjauksen tarpeita. Aikataulu on vuoden  2018 loppuun, mutta 
luonnosmittaristo on jo käytössä uudistuksen valmistelussa, kokeiltu simuloinnissa ja tulee 
mukaan vuoden 2018 ”oikealle” neuvottelukierrokselle valmistautumiseen. 

1. Tietotuotannon varmistaminen: kansallisen ohjauksen ja maakunta-järjestäjän tarpeiden 
huomioiminen  tietotuotannon kehittämisessä 1)  uudistuksen tuomat muutokset 
nykytietotuotantoon ja 2)  uudet  tietotarpeet (toimijat STM ohjausosasto, KUVA-ryhmä ja 
THL:n tietopohjahanke, yhteistyö mm. Kela, TK, Sitra,  Maakuntatieto-ohjelma, DITI hankkeet 
kuten järjestäjän tietomalli)
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KUVA

KUVA-työryhmä asetettiin
STM:n sote-uudistuksen 
erillisvalmisteluhankkeeksi
uudelleen syksyllä 2017
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Sote-KUVA-mittaristosta
Tuorein julkinen versio löytyy aina alueuudistus.fi sivuilta 
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Sote-KUVA mittariston 
valmistelun lähtökohta
ovat maakunta-
sote-järjestämis- ja 
valinnanvapaus-
lakiehdotuksissa olevat 
tavoitteet

Myöhemmin mittariston 
tulee kattaa myös 
kansalliset 4-vuotiskauden 
strategiset tavoitteet



Elinolot
Hyvinvoinnin ja terveydentila
Palvelujen tarve
Palvelujen saatavuus
Yhdenvertaisuus palveluissa
Sosiaali- ja terveyspalvelutuotannon toimivuus
Integraation toteutuminen
Valinnanvapaus
Laatu ja turvallisuus
Kustannukset ja resurssit
Vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus
Osallistuminen ja oikeudet

Yleiskuva / laaja kuva Lasten, nuorten ja perheet  
Aikuissosiaalityö 
Hoito- ja hoivapalvelut 
Suun terveydenhuolto 
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 
Vammaisten palvelut
Lääkinnällinen kuntoutus  
Erikoissairaanhoito
Laaja-alaisen palvelutarve  
Vastaanottopalvelut 
Päivystys 
Ensihoito 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

Maakuntalaissa ja sote- järjestämislaissa
on tiedon käyttö ja raportointi
kirjattu yleisin käsittein ”saatavuus”, ”laatu”…,

Palvelujärjestelmässä tieto syntyy
palveluprosesseissa ja asiakkaat
tarvitsevat ja kohtaavat tiettyjä
palveluja ja järjestäjällä on tarve
tietää miten järjestäminen 
onnistuu eri palveluissa 

Tietoa
kaikista 
palveluista

Tietoa 
yleis-
kuvasta

Linjaus: rajallinen mittaristo joka keskittyy
järjestämisen kannalta oleellisiin asioihin
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STM/ sote-järjestämislaki 
ja kansalliset tavoitteet 

THL 
arviointiraportin tiedot

Maakuntien oman raportoinnin ja keskinäisen 
benchmarking- toiminnan  tieto, maakunnan oman 
raportin tietopohja

Maakunnan  sisäisessä järjestämistoiminnassa ja palvelujentuottaja 
vuorovaikutuksessa  käyttämä data

Palvelujen tuottajien omassa toiminnassaan käyttämä data

Kansallisesti kerättävä ja raportoitava ja toimijoiden oma datapohja

Sote- KUVA 
mittarit, STM 

Kliinisen 

laadun data
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Alue-
kehitys
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Aluekehityksen kansalliset
tavoitteet 

VM; JTS, kansallinen strategia

THL arviointi STM ohjauksen ja 
maakuntien
tuki (tarkastuslautakunta) 

Maakuntastrategia, palvelulupaus

Maakunnan hallintopäätös ja 
sopimukset palvelujen
tuottajien kanssa  



4.4.2018

palvelujen tuottajien ”päivittäistarpeet”

asukkaan tieto valintaa varten

maakuntien tietotarpeet järjestäjinä

yhteistoiminta-alueiden tietotarpeet

Valtioneuvoston 
tietotarpeet

THL:n tietotarpeet sote-seuranta ja arviointi + muut lakitehtävät

kansalaisen
demokratiatarve
tiedolle 

valvontaviranomaisen tietotarve

Eri toimijoilla on osin 
samoja, osin erilaisia 
tietotarpeita

”data”  - TIETOPOHJA  (THL, Kela, TK, VK……)

Lisäksi on tietopohjan muut tietotarpeet 
kuten tilastointi,  tutkimus ja kehittäminen

Maakunnat, palvelujen tuottajat,  tiedontuottajina ja antajina

kuntien tietotarve

sosiaali- ja terveysministeriön tietotarpeet 

Hankejohtaja Päivi Hämäläinen 8

Valtionvarainministeriön tietotarpeet 



Tiedolla ohjaaminen
• Sote-järjestämislakiin ja maakuntalakiin on 

rakennettu sisään kansallinen tiedolla ohjaamisen 
prosessi, jollaista Suomessa ei ole aikaisemmin 
ollut

• Eri toimijoita säädetään omassa tehtävässään 
toimittamaan, keräämään ja käyttämään tietoja 
ohjauksen ja päätöksenteon osana. 
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JTS-vuosikello
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STM:n ohjauksen vuosikello

114.4.2018 Hankejohtaja Päivi Hämäläinen



Sote-KUVA-mittariston kokeilu osana kansallisen ohjauksen 
simulaatioharjoitusta

• Ohjauksen simulointia varten oli THL:n, STM;n ja maakuntien käytössä 370 
indikaattoria tietoa HE mukaisella maakuntajaotuksella. Tietojen avulla tuotettiin 
”kuva” maakunnista neuvotteluja varten ja tietoja käytettiin STM:n raporteissa 
VM:lle. 

• Ministeriön, THL-arvion ja maakuntien omat näkemykset kunkin maakunnan tilasta 
olivat yllättävänkin yhdenmukaisia. Yhteinen tilannekuva neuvottelupohjana sai 
positiivista palautetta. Tietopohja toi hyvin esiin maakuntien erilaisuutta.

• Useat maakunnat olivat jo nyt valmistautuneet simulaationeuvotteluihin 
esittelemällä kehittämissuunnitelmia arvioinnissa ja mittareilla todettuihin 
palvelujärjestelmänsä ongelmiin, vaikka tätä ei oltu erikseen pyydetty tekemään. 
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• Ohjausmenetelmänä tiedolla ohjaamisesta  löytyi 
yllättävää toimivuutta jo informaatio-ohjauksen 
tehoa lisäävänä työkaluna. Jatkossa aikajänne tuo 
lisänä muutosten seurannan.

• Mittaristo tulee kokemusten kautta kehittymään. 
Seuraava ”testi” ovat syksyn 2018 
ohjausneuvottelut.

• Tietopohjan varmistaminen on suuri työ, mutta 
välttämätöntä jos halutaan ottaa käyttöön todellinen 
tiedolla ohjaaminen ja tiedolla johtaminen, mm. 
rahoituksen riittävyyden arviointi

Tiedolla 
ohjaamisesta

KUVA-mittarilista ja data,
THL arviointiraportit,
neuvottelupöytäkirjat, 
STM:n raportit VM:lle: 
alueuudistus.fi
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KUVA-mittariston tilanne ja suunnitelmat
• KUVA-mittariston luonnos on valmistelussa. Sitä päivitetään 

valmistelun edetessä ja se on julkisesti nähtävillä alkuuudistus.fi 
sivuilla

• KUVA-TPA ryhmä valmistelee asiantuntijoiden ja verkostojen tuella 
mittaristosta osaltaan lopullisen esityksen vuoden 2018 loppuun 
mennessä. Simuloinnin ja THL arvioinnin kokemukset hyödynnetään.

• Mittaristolla tuotettua dataa on hyödynnetty THL:n arvioinnissa ja 
STM on hyödyntänyt ohjauksen simulointiharjoituksessa

• Loputkin mittarit, jotka ovat nykypohjasta tuotettavista tehdään 
maakuntatason datoiksi kevään 2018 aikana ja saatetaan 
maakuntienkin käyttöön kun 1. varsinainen ohjauksen vuosikello 
käynnistyy loppukeväästä 2018. 
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Tietopohjan olemassaolon varmistaminen

4.4.201815



”Ei tuotettavissa nykydatasta” osa
• KUVA-mittariston valmistelussa tunnistetaan tarpeellisia tietoja,, joita ei 

saa kansallisesti tuotettua nykydatapohjista. Niiden osalta selvitetään 
mahdollisuuksia (datalähteet, tietotuotantolinjan rakentamisen ja 
ylläpidon  kustannukset, rahoitusmahdollisuudet, vastuut, lainsäädäntö)

• Priorisoidut tietotarpeet ja ehdotukset niiden hoitamiseksi kirjataan KUVA-
työryhmän muistioon ja esitellään  vuoden 2018 loppuun menneessä

• Akuuteimpien kysymysten osalta on osallistuttu/osallistutaan ratkaisujen 
etsimiseen  jatkuvana toimintana.  
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KUVA-muutosohjelman aikana maakunta- ja 
sote-uudistuksen valmistelun edetessä on moni 
alkuperäiseen kesällä 2017 projektiryhmässä 
hyväksyttyyn muutosohjelmaan kirjattu asia 
tullut konkreettisemmin hahmotettavaksi ja eri 
asioiden priorisoituminen suhteessa maku-sote
uudistukseen on selkiytynyt.
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1. Perustetaan STM:n ohjausosastolle projektitoimisto (Myös osallistuminen Maakuntatieto-ohjelmaan) 
2. Tiedontuottamista koskevien säädösten, asetusten ja määräysten valmistelu (asiantuntijatuki)
3. Määritellään vastuut tietopohjan, tietojen käytön, mittariston ja raportoinnin ylläpidosta, 

kehittämisestä ja palveluista   (ehdotus kirjataan työryhmän muistioon)
4. Tieto-ohjauksen vuosikellon laadinta ja vastuiden määrittely (THL:n kanssa valmisteltu, muistioon, 

kiinnittyy ohjauksen vuosikelloon) 
5. Maakuntien rahoituksen riittävyyden arviointimallit (tietopohja) (simulointi, THL arviointi ja STM 

rooli)
6. Kansallisen ja maakuntien tietojohtamisen tilannekuva -huoneen kehittäminen (Maakuntatieto-

ohjelma, aluekehitys, MAKU-VAKU yhteistyö)
7. Olemassa olevasta tietotuotannosta 1. vaiheen SOTE-mittarit määrittely ja tietotuotanto ohjaukseen 

(KUVA-mittaristo)
8. Uudet 2.vaiheen SOTE-mittarit; määrittely ja tuotantoon vieminen tietojärjestelmistä  (KUVA-

mittaristo 2018, työryhmämuistio)
9. Maakuntien tietopakettien mittareiden hyödyntäminen kansallisessa valmistelussa (Sitra 

Tietopakettivastuu STM 2018)
10. Valinnanvapauslainsäädännön mukaisen valinnanvapauden toimivuuden (ml. tuottajien tuottamat 

tiedot) ja asiakkaiden tarvitsemien mittareiden kehittäminen (Yhteistyöhanke Palvelusetelikokeilut ja 
jatkossa VV-pilotit)

11. Asiakaspalautejärjestelmien kehittäminen (Yhteistyö  käynnistynyt THL, myös em. kokeilut) 

Kustannus- ja vaikuttavuustiedon kehittäminen ja tietopohjatarpeet muutosohjelman 
projektisuunnitelman mukaiset osaprojektit 



12. Hoito- ja palveluprosessien laatu ja vaikuttavuus (uusi asiakassuunnitelma) (asiantuntijatukea,
riippuvuus lainsäädäntävalmisteluun, arkkitehtuurivalmisteluun, Kela/THL/KANTA)
13. Laatu- ja vaikuttavuustietojen jatkokehittäminen tietoaukkojen täyttämiseksi (Kuva-mittaristotyö ja 
laaturekisterikeskustelun tuki, THL tietopohjahanke)
14. Sosiaalipalvelujen asiakastietojen laajentaminen (THL Tietopohjahanke)
15. Mittareiden ja tietojohtamisen kokonaistietoarkkitehtuurin laadinta (STM DITI koordinoi kolme
arkkitehtuurihanketta)

16. Kuntien ja maakuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausta tukeva mittaristo. Hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämistä tukevan tietopohjan kehittäminen mukaan lukien kuntien ja maakuntien 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aktiivisuutta kuvaavan mittariston kehittäminen. 
(Hyvinvointikertomus +  hyte-rahoituskriteeri, asiantuntijatuki, KUVA-yhteensovitus)

17. Varmistetaan nykyisen sote-tietopohjan muuttaminen vastaamaan uuden sosiaali-
terveyspalvelujärjestelmän rakenteita siten, että säilytetään kyky seurata aikasarjoja rakennemuutoksista 
huolimatta ja tietotuotanto nopeudeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastaa uuden järjestelmän tarpeisiin. 
(THL Tietopohjahanke)

18. Luokitusten kehittäminen mittariston tarpeita vastaaviksi (asiantuntijatuki ja KUVA-yhteensovitus: JHS-
palveluluokitus, DRG-ryhmittelijät…)

Kustannus- ja vaikuttavuustiedon kehittäminen ja tietopohjatarpeet muutosohjelman 
projektisuunnitelman mukaiset osaprojektit 
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• Useat asiat liittyvät  uudistuksen muuhun aikatauluun

• Tietopohjauudistusten käytäntöön viemisessä pitää 
huomioida se suuri työ, joka maakunnissa on edessä 
yhteen toimivien tietojärjestelmien rakentamisessa

• KUVA-mittariston ja työryhmämuistion lisäksi 
oleellisimmat asiat KUVA-muutosohjelmassa ovat 
JHS-suosituksen yhteensovitus Tietopaketteihin + 
koulutus, asiakkaiden tietotarpeet 
valinnanvapaudessa, järjestäjän tietomalli ja sen 
tarvitsemat työkalut, THL:n tietopohjanhankkeen 
ohjaus, yhteensovitus Maakuntatieto-ohjelmassa 
poikkihallinnollisesti.

Näkymät

20 4.4.2018
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paivi.m.hamalainen@stm.fi
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alueuudistus.fi
regionreformen.fi

Kiitos!


