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Miten edettiin syksyn 2018 hanke – vaiheeseen?

Sitran kaksi palvelupakettihanketta vuosina 2015-2017
Vuosi 2017: sääntömäärittelyt toteutettiin yhteistyössä kuntien kanssa ja kuntayhtymien kanssa. 
Suoritetiedot poimittiin Kuopion kaupungin perusterveydenhuollon Pegasos-järjestelmästä lasten, 
nuoren ja perheiden tietopaketin osalta.  Yhteys Isaacus - hankkeeseen

Kevät ja kesä 2018: tietopakettisäännöt määriteltiin taloustiedoista, vuoden 2016 taloustiedot 
koottiin kunnilta ja kuntayhtymiltä. Nämä yhdenmukaistettiin tietokannassa ja rakennettiin 
tarvittava tekninen ratkaisu. Tätä työtä jatkettiin saman vuoden kesällä vuoden 2017 tilinpäätöksen 
kustannustiedoilla.

10-12/2018: projektin tavoitteena on sotetietopaketteihin tulleiden viimeisten muutosten 
huomioiminen sekä myös JHS-palveluluokituksen mukaan ottamisen. JHS-palveluluokat yhdistettiin 
STM:n tekemän kohdistustaulun pohjalta Sote - tietopaketteihin. Tableau raportointityökalun 
hyödynnettiin aineiston visualisoinnissa.



• Pohjois-Savon maakunnassa toteutetun Sote – tietopaketit ja JHS –

palveluluokittelu projektin tavoitteena oli Sote-tietopakettien mukaisten 

taloustietojen kerääminen maakuntatasolla. 

• Tiedonkeruun pääasiallisena tarkoituksena oli testata Sote-

tietopakettien määritysten toimivuutta tietojen keräämiseen kaikilla 

hierarkiatasoilla. 

• Tavoitteena oli myös testata kerättyjen tietojen soveltuvuutta 

maakunnan sisäisen seurannan apuna. Pohjois - Savon maakunnassa 

toteutettiin edellä kuvatun mukainen testaus projektin muodossa loka -

joulukuun aikana 2018. 

Pilotointikokemusten tausta



Projektin rajaus

• Projektissa rajattiin aineiston kerääminen koskemaan Pohjois-Savon 

sote-palveluita tuottavien kuntien ja kuntayhtymien toimintakuluja v. 

2017 tilinpäätöksen mukaisesti. Toimintakulut sisälsivät 

organisaatioiden sisäiset erät.

• Toimintatuottoja ei kerätty, koska toimintatuottoja ei ole huomioitu 

tietopakettimäärittelyissä. 

• Toimintakulut kerättiin ja kohdennettiin tietopakettien toiminto- tai 

palveluryhmätasolle sekä edelleen JHS-palveluluokitukseen. 

• Toimintaan liittyvän suoriteaineiston kerääminen rajattiin projektin 

ulkopuolelle, koska suoriteaineiston keräämiseen projektin aikataulun 

10-12/ 2018 ja resurssien puitteissa ei ollut edellytyksiä.



Sote – tietopakettien ja JHS-palveluluokituksen 

hyödyntäminen maakunnan valmistelutyössä

• Sote – tietopakettien mukaista tietoa on hyödynnetty maakunnan 

tilannekuvan muodostamisessa (kustannukset). Näin toimittiin STM:n

ja VM:n simulaationeuvotteluissa keväällä ja syksyllä 2018.

• Saatua tietokokonaisuutta on hyödynnetty koetalousarvion 

laadinnassa ja tuotannon valmistelutyössä.



• Tableau-raportointiratkaisuun otetaan mukaan maakunnan suunniteltu 

organisaatiorakenne maakunnan kokonaisarkkitehtuurityön pohjalta.

• Maakunnan organisaatioiden nykyiset rakenteet linkitetään Sote-

tietopaketteihin sekä JHS-palveluluokitteluihin. 

– Tableau raporteilla voidaan tarkastella maakunnan valmistelussa 

olevan tuotantorakenteen yhteyttä JHS-palveluluokkiin ja SOTE-

tietopaketteihin.

• Suunnitelma suoritetietojen keräämiseksi laaditaan sote-

tietopakettiryhmittelyn mukaan maakunnan kunnilta ja kuntayhtymiltä. 

• Nykyiset soten henkilöstömäärät yhdistetään Tableau-

raportointiratkaisun avulla sote-tietopaketteihin.

Maakunnan jatkotyöskentely



Haasteet ja huomiot

• Maakunnan kuntien ja kuntayhtymien organisaatiorakenteet (kustannuspaikat) ja 
kirjanpito

– Eivät tue kustannusten kohdistamista

• Keskushallinnon kustannukset

• Kustannuspaikoista n. 60 % kohdistettiin  useampaan tietopaketin toimintoon 
ja palveluryhmään

• Kohdistaminen tehtiin operatiivisesta toiminnasta vastaavan henkilön arvion 
perusteella 

• Tiedon luotettavuus

– Suoritetiedot (hetutieto)

• Kustannusten kohdistaminen 

– Palveluiden ostot

• Asiakassegmentointi esim. paljon palveluita käyttävät



Haasteet ja huomiot

• Tulevien maakuntien tietopakettiaineisto

– Nykyinen tietopakettiaineisto olemassa olevien organisaatioiden mukainen

– Maakuntakohtaisesti määriteltävä tietopakettisäännöt uudestaan

– Yksityinen ja kolmas sektori

• Sote-tietopaketit lopullinen versio

– Toiminnallinen sisältö ja tietopakettikäsikirja

– Tekninen toteutus

• Yhtenäinen tekninen tietojen käsittely valtakunnallisesti

• Maakunnan lukuisat järjestelmät



Puutteelliset määritykset ja mahdolliset ristiriidat

• Sotetietopakettisääntöjen määrittelyt

– Pääsääntöisesti arvion perusteella

• Luotettavuus ja vertailukelpoisuus

– JHS – palveluluokitus

• Kustannusosuudet

• Tietopakettien yhdistäminen JHS-palveluluokkiin

– Uusia toimintoja ja palveluryhmiä 

– JHS tuottaa isot kokonaisuudet, Sote-tietopaketeissa jakautuu esim. erikoissairaanhoito

• Sote –tietopakettimäärittelyt eivät vastaa kaikelta osin operatiivista toimintaa ja sen sisältöä

• Sote –tietopakettikäsikirjan ohjeistus - tulkinnanvaraisuus 

• Sote –tietopakettiaineisto - toimintatuotot



Luokitustasojen (tietopaketti, toiminto, 

palveluryhmä, JHS) tarpeellisuus

• Hierarkian selkeyttäminen JHS-palveluluokka = Sote – tietopaketin toiminto

• Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotteistaminen

– JHS-palveluluokitus, Sote-tietopaketit ja Sote-palveluiden tuotteistus

• Tuotteistamisen huomiointi hierarkiassa

• Sote-palveluiden tuotteistamisen osalta valtakunnallisia linjauksia



Tekninen ratkaisu



• Tekninen alusta SQL server tietovarasto

• Integraatiot:

– SSIS (Sql server integration services)

– Ensemble

• Visuaalinen raportointi

– Tableau – raportointityökalu

• Tekninen ratkaisu mahdollistaa koko maakunnan tiedolla johtamisen raportoinnin

Tekninen ratkaisu



• Valtakunnalliset linjaukset maakunnan tiedolla johtamisesta tarpeista ja sisällöstä

– Sote – tietopakettien rooli osana kokonaisuutta?

– Sote – tietopakettien kehittäminen (Stm)

• Suhde JHS – palveluluokitukseen, VM:n raportointivelvoitteet

• Tietopakettien sisältö

• Tietopakettikäsikirjan viimeistely

• Toiminnan muutokset

– Maakunnat

• Sote – tietopakettityötä tehneet maakunnat– aineiston ylläpito ja kehittäminen

• Muut maakunnat – tietopaketti aineiston koostaminen kun sote –
tietopakettien roolitus, sisältö ja käsikirja ovat valmiita

Jatkotoimenpiteet ja muutoshallinta



Jatkotoimenpiteet ja muutoshallinta

• Sote – tietopakettien hyödyntäminen maakunnan organisaation, toiminnan ja 

taloussuunnittelun valmistelussa ja toteutuksessa

• Maakuntien tietopakettiaineisto tulevien maakuntien tietoaltaisiin

• Maakunnallisten järjestelmien valinta ja integraatioiden rakentaminen sekä 

suunnitelmallinen ylläpito

– Esim. maakunnan taloussuunnittelussa ja kirjanpidossa toimintatuottojen ja 

– kulujen kohdistaminen tietopakettien toiminnoille ja palveluryhmille



Kiitos!

www.pohjois-savo2019.fi


