
Sote-palveluluokitukset ja nimikkeistöt 
– esiselvitys ja jatkosuunnitelmat 

7.11.2017 

Juha Mykkänen, Jarmo Kärki, Niina Peränen + 
valmisteluryhmä, THL 

1 



Taustaa ja lähtökohtia 
• THL vastaa asiakastietolain mukaan sote-palvelujen valtakunnallisista tietorakenteista ja 

luokituksista 

• Sote-palvelujen sisällölliseen luokitteluun ja kuvaamiseen kohdistuu suuri joukko ajankohtaisia 
tarpeita 

– ”Mistä palvelusta on kyse / mitä palvelu sisältää” 

• Eri tarpeissa ja käyttökohteissa käytetään käsitettä ”palveluluokitus” hyvin erilaisissa 
merkityksissä 

• Tarpeena on pystyä erottamaan toisistaan erilaisia tarpeita ja käyttötarkoituksia 

• Lisäksi tarve on koota yhteen palvelujen luokitteluun ja kuvaamiseen käytettyjä valmiita tai 
valmisteilla olevia ”luokituksia” tai ”nimikkeistöjä” – inventaario 

• Tästä syystä on THL tehnyt esiselvitystä palveluluokitusten tilanteesta ja jatkotarpeista 

• Tilanne:  

– palveluluokitusten käyttötarpeiden ja inventaarion materiaaleja / esiselvitystä ollaan vetämässä yhteen  

– saatu paljon materiaalia ja näkemyksiä monilta asiantuntijoilta 

– tulokset tuodaan kaikkien asianosaisten saataville  
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Esiselvityksen tausta ja tarkoitus 
• Tarve:  

– Luoda yksinkertainen väline jäsentämiseen: mitä tarkoituksia varten sote-palveluja 
luokitellaan / mistä tarkoituksesta kulloinkin keskustellaan 

– Selkeyttää ”palveluluokitusten” eri käyttötarkoituksia 

– Luoda pohjaa valintojen tekemiseen: mitä luokitusta / luokituksia / nimikkeistöjä on 
saatavilla tai tulisi käyttää mihinkin tarkoitukseen 

• Huomioitavaa:  
– Yhteisesti sovittavia käyttötarkoituksia ja tarpeita syntyy erityisesti toimijoiden rajapinnoissa! 

– Palvelujen luokitteluun ja kuvauksiin kohdistuu erittäin suuri määrä erilaisia käyttötarpeita – 
yksi ”kaiken ratkaiseva luokitus” havaittu mahdottomaksi useissa yrityksissä vuosien 
mittaan 

– Palvelujen luokittelu ja kuvailu linkittyvät toisiinsa myös muuten kuin luokitusten kautta 

– Myös ”palvelu” käsitteellä käytännössä useita erilaisia merkityksiä ja painotuksia (yleiset 
määritelmät, asiakaslähtöiset, palveluntuottajalähtöiset) 

– Palveluihin ja palvelutapahtumiin liittyy myös monia muita kuin sisältöä kuvaavia 
luokituksia, esim. palvelujen toteutustavat, käyntien / tapahtumien tila jne. 
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Palveluluokitusten ja -nimikkeiden käyttötarkoituksia 

– Palvelun tuottajan rekisteröityminen ja toimilupa 

– Palvelutuottajan sisäinen kustannuslaskenta ja tuotteistaminen 

– Palvelujen ja kustannusten suunnittelu, seuranta ja rahoittaminen eri toimijoiden välillä 

– Valinnanvapauden maksatus ja rahaliikenne 

– Kansalaisen valinnanvapaus 

– Palveluun hakeutuminen ja asiointi 

– Asiakasprosessin hallinta, asianhallinta ja arkistotoimi 

– Pääsynhallinta ja käyttöoikeudet 

– Palvelujen tuottajien valvonta 

– Tilastointi ja rekisteritiedon hyödyntäminen, tutkimustoiminta 

– Kehittämistoiminnan ohjaus 

Eri käyttötarkoituksiin saatu koottua asiantuntijanäkemykset – keskeisimmät tarpeet ja sidosryhmät jne. 

Eri käyttötarkoitukset EIVÄT ole toisistaan erillisiä, mutta erot niiden tarpeissa ja painotuksissa ovat suuria. 
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Palveluluokitusten ja nimikkeiden käyttäjäryhmiä 

• Rahoittajat 

• Järjestäjät 

• Palvelun tuottajat 

• Kansalainen / asiakas 

• Valvojat  

– Esim. Luova, Valvira, AVIt… 

• Tilastoviranomaiset 
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Rajapinnat näiden välillä erityisen keskeisiä 



Selvitettyjä kysymyksiä per käyttötarkoitus 
• Nimeä käyttötarkoitus 

• Ketkä ovat keskeisiä toimijoita tässä käyttötarkoituksessa? 

• Ketkä ovat tämän käyttötarkoituksen asiantuntijoita? 

• Mitä tarpeita tässä käyttötarkoituksessa on? 

• Miten eri toimijoiden tarpeet näkyvät tässä käyttötarkoituksessa? 

• Mitkä on tässä käyttötarkoituksessa ehdokkaita käytettäväksi luokitteluksi / nimikkeistöksi (myös 
jonkin luokituksen alijoukko)? 

• Tarvitaanko toisensa pois sulkevia luokkia vai riittääkö nimikkeistö? 

• Sisältääkö luokitus palvelujen a) luokat / koodit, b) nimet, c) kuvaukset (esim. määritelmät ja 
huomautukset), d) synonyymit, kieliversioita? 

• Kuinka yksityiskohtainen / laaja luokitus tarvitaan tähän käyttötarkoitukseen? 

• Tarvitaanko hierarkkinen luokitus? 

• Muuta olennaista?  
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Nimikkeistö- ja luokitusehdokkaita 
(ei minkään käyttötarkoituksen kannalta preferenssijärjestyksessä) 

1. Valvira-palveluala 

2. Sote-palvelunimikkeistö 

3. Sosiaalihuollon palvelutehtäväluokitus 

4. Sosiaalipalveluiden luokitus 

5. Terveysalan palveluluokitus 

6. Hilmo-palvelualat 

7. PTH AVO Palvelumuoto 

8. Julkisten palvelujen luokitus / JUPO-
työryhmä / Vrk 

9. Julkisten hallinnon palveluontologia  

10. JHS maakuntien palveluluokitus 

11. Sote KA-kuvausten ”Palvelut” kuvaukset 

12. Erikoisalani.fi  

13. Sh-piirien erikoisalakuvaukset (esim. 
PSSHP:n erikoisalakuvaus PTV:lle) 

14. Sitra tietopakettien ryhmittely 

 

• Useimmat saatavilla esim. THL/Kela 
koodistopalvelun tai muiden kanavien 
kautta 

• Useita valmisteltavana eri prosesseissa 

• Hyvin ”erikokoisia” laajuudeltaan (7-927 
nimikettä) ja kirjavia käyttökohteiltaan 

• Lisäksi palvelujen muuhun kuin ”sisällön” 
kuvailemiseen monia luokituksia ja 
kuvaustapoja 
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- 

HANKE 

STM hankekokonaisuus 
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Valinnanvapauden KA:n ja sote-
muutosten toimeenpanohanke 

PROJEKTIT Valinnanvapauden 
tiedonhallintapalvelut 

(Vati, KELA) 

Kanta-palveluiden 
muutokset Soteen 
(Soutu  - THL/Kela) 

SOTERI - Valviran 
organisaatiorekisteri 

(/tietopalvelu)  

Suomi.fi palveluiden 
hyödyntäminen -
valinnanvapaus ja 
palvelutietovaranto 

Kokonaisarkkitehtuuri 
- ylläpito / hallinta ja 

täydennykset 

Palveluluokitukset 
(THL)  

+ 
tietorakennevalmistelut 



Projekti / palveluluokitus  
(otteita projektisuunnitelman luonnoksesta) 

• Suunnitteilla, keskeiset pääideat 

– yksi projekti, joka palvelee sekä valinnanvapauden että sote-tietopohjan luokitustarpeita  

– yhdellä tai toisiinsa linkitetyillä palvelujen sisältöä kuvaavilla luokituksilla,  

– joiden pohjana ovat jo olemassa olevat luokitukset 

– kaikkia eri tarpeita ei pyritä ratkaisemaan kerralla  

• Tarkentaa valittujen käyttötarkoitusten tarpeet  

– valinnanvapauden tietopalveluissa asiakkaille näytettävät palvelut 

– valinnanvapauden maksuliikenteen tarpeet 

– sote-tietopohja – arviointi ja talousseuranta 

– palveluntuottajien rekisteröinti ja valvonta 

– edellisten linkittäminen Kanta-palvelujen ja rakenteisten potilas- ja asiakasasiakirjojen käyttöön 

• Kokoaa ja julkaisee (valmiista luokituksista) näihin tarpeisiin ratkaisuehdotuksen (1 luokitus / 
arvojoukko tai pieni määrä joiden vastaavuudet tarkasti määritelty) 

• Yhteistyö THL, Vrk, Valvira, Kela 

• Valmisteluryhmänä hetkellä Juha Mykkänen, Jarmo Kärki, Niina Peränen, Johanna Eerola 
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OPER 10 

Yes. 
Да. 

Oletteko ymmärtäneet 

sote-palvelun tavalla 

kuin minä? 

Oui. 

Si. 

Visst

. 

Doch. 

はい。 

Ναι. 

그렇습니다 

 

Sim. 

kantapalvelut@thl.fi 

www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla  
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