
POPmaakunta

Kick off 13.2.2018

Elina Välikangas, kehittämis- ja laatupäällikkö, Oulun kaupunki, sote-projektipäällikkö 
Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu

Tiina Soininen, analyytikko, Meijän maakunta (Pohjois-Karjala)

Sote järjestämisen tietomalli



POPmaakunta

Tausta ja lähtökohdat

• Maakuntien vastuulle tulevassa sote-palveluiden järjestämisessä ja 
palvelujärjestelmän johtamisessa tarvitaan ajantasaista ja 
laadukasta tietoa.

• Lisäksi maakuntien ja palveluiden tuottajien toimintaa seurataan 
ja vertaillaan valtakunnallisesti määriteltyjen tietojen perusteella.

• Laajan tietokokonaisuuden hallinta ja toteuttaminen 
tietojärjestelmiin edellyttää tietojen mallintamista keskeisimpien 
tietojen osalta kaikille maakunnille yhtenäisellä tavalla.
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• Keskeisten maakuntajärjestäjän tehtäviin liittyvien tietojen tunnistaminen, mm. 
• Väestön hyvinvoinnin seuranta ja palveluiden tarpeen ja kysynnän ennakointi 
• Palveluiden saatavuuteen, laatuun ja kustannusvaikuttavuuteen sekä asiakaspalautteeseen 

liittyvät tiedot
• Tuottajien hallinta
• Valinnanvapauden toteutuksessa tarvittavat tiedot 
• Talouden seuranta

• Valtakunnallisesti yhteisesti kerättävien tietojen tunnistaminen (mm. 
maakuntatieto-ohjelma, KUVA-mittarit, SOTE-tietopaketit)

• Keskeisten käsitteiden määrittely ja kuvaaminen

• Keskeisten tietojen kuvaaminen graafisena toteutusriippumattomana 
tietomallina

Projektin tehtävät
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Projektin konkreettiset tavoitteet ja tulokset

• Laaditaan maakuntajärjestäjän tietomalli, johon kuvataan kaikille 
maakunnille yhteiset järjestämisen tiedot. Tietomalli pitää 
sisällään myös valtakunnallisten tietojen keruun tiedot.

• Tuotokset:
- Valtakunnallisten tietovaatimusten kuvaus (erityisesti maakuntatieto- ja KUVA-

ohjelmat)

- Maakuntajärjestäjän käsitemalli

- Maakuntajärjestäjän tietomalli

- Esitys yhteisen tietomallin ylläpidosta ja jatkokehittämisestä
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Projektityöskentely

• Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalalla koordinaatio- ja vetovastuu hankkeessa yhteistyössä 
STM:n kanssa 
• Projektipäällikköinä (yhteyshenkilöinä) Elina Välikangas, Pohjois-Pohjanmaa ja Tiina Soininen, Pohjois-Karjala 
• Sidosryhminä mm. THL, Kuntaliitto, Kela, muiden osahankkeiden toimijat ym.

• Työstäminen tapahtuu kaikkien maakuntien kanssa yhteistyössä  
• Jokaisesta maakunnasta työryhmätyöskentelyyn varsinainen jäsen + vara 

• Välityöskentelyä maakunnissa omilla työryhmillä, sovituilla vastuujaoilla

• Maakuntien yhteiset työpajat 
• Välityöskentelyä Skypellä

• Tukena CGI:n konsultti Pentti Kurki

• Ohjausryhmä: Järjestämisen valmisteluryhmä

SOTE järjestämisen 
tietomalli

13.2. Yhteinen kick
off
14.2. esittely SOTE 
muutosjohtajien 
etkoilla

22.3. Työpaja 
(pitääkö siirtää?)

9.4. Ohjausryhmä
19.4. Työpaja

15.5. Työpaja 
(tietomallin sisällön 
esittely)
31.5. Työpaja

15.6. ohjausryhmä
5.6. työpaja
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• Yksi henkilö + vara ja halutun laajuiset projektiryhmät maakunnissa

• Asiantuntijuutta strategisen tason sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujen järjestämisestä

• Näkemystä tietojohtamisesta

• Meneillään olevan muutoksen ja integraation mahdollisuuksien 
tunnistaminen

• Osaamista toiminnan ja talouden yhteen sovittamisesta

• Kyseessä ei ole ICT- eikä taloushanke

Maakuntien jäsen/edustus
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Q4 / 2017 Q1 / 2018 Q2 / 2018 Q3 / 2018

Vaihe 1

Vaihe 2

Vaihe 3

Vaihe 4

Projektin organisointi

Kaikkien maakuntien kanssa 
tehtävä yhteinen sisällön 

valmistelu

Tietomallin 
toteutusriippu-
maton kuvaus

Loppu-
raportin 

laatiminen

Pohjavalmistelua

Mahdollinen jatkotyöstäminen

Projektin tehtävien aikataulu

15.6.2018
valmista
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Maakuntajärjestäjän tietojohtamisen toimijoiden ekosysteemi
Maakunta-järjestäjä tietojohtamisen rajapinnat

8

Maakunta 
Järjestäjä-rooli

Valtio
Rahoitus- Hybridi-

ohjausrooli

Henkilöt-Yritykset
Asiakas-rooli

Liikelaitokset
Yritykset Yhteisöt

Tuottaja-rooli

Kunnat
Muut maakunnat

Yhteistoiminta-alueet

Rahoitus
Ohjaus

Raportointi
Tietohuolto

Valinnanvapaus
Asiakasymmärrys

Palvelukyky

Tuottajaekosysteemi
Tuottajien Hallinta
Palvelukyky ,Laatu

Vaikuttavuus

Vertailu-kehittäminen
Bencmarking

Yhteistoiminta

Valtio
Tietohuolto
TilastointiTiedon keruu ja jalostus

Tiedon jakelu

1 2

3

4 5
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Maakunnan tietotarpeiden kokonaisuus (rajapinnat 1-6)
Tietotarpeet kuvataan kokonaisuuksissa; 

• 1- Maku-Valtio rajapinta Valtion tietohuolto
• Valtakunnantason rekistereihin  tuottavat tiedot, jotka ovat  Maakuntajärjestäjän vastuulla 

• Maakunnan järjestäjäroolin tarvitsemat tiedot, jotka saadaan valtakunnantason rekistereistä

• 2- Maku-Valtio rajapinta  Valtio-ohjaus
• Valtio-ohjausken tarvitsemat tiedot

• Maakunnan ja valtion  välisessä vuorovaikutuksessa/neuvotteluissa tarvitsemat tiedot

• 3- Maku-Tuottaja rajapinta Tuottajien hallinta
• Maakunnan tuottajaekosysteemin kehittämisen  ja hallinnan prosessissa tarvitsemat tiedot

• 4- Maku –Kunnat, Muut maakunnat ja yhteistoiminta-alueet rajapinta
• Kuntien ja maakuntien yhteisiä tavoitteita ja yhteistoimintaa kuvaavat tiedot

• Maakuntien välisessä toiminnassa ja benchmarkkauksessa tarvitsemat tiedot

• Maakunnan ja yhteistoiminta-alueiden välisessä toiminnassa tarvitsemat tiedot

• 5- Maku- Asiakkaat rajapinta Palvelulupaus – Valinnanvapaus
• Maakunnan asiakasymmärryksessä ja asiakkuuden hallintaprosessissa tarvitsemat tiedot

• Maakunnan palveluiden valinnanvapausprosessissa tarvitsemat tiedot

• 6- Maakuntien sisäinen suunnittelu, seutanta, ohjaus
• Maakunnan johtamisessa (suunnittelu-seúranta-ohjaus-arviointi) tarvitsemat tiedot (tuloksellisuuden johtaminen)  strategia-, toiminnan suunnittelu-, rahoitus- talouden 

suunnittelu-, toiminnan ja talouden seuranta- ja ohjausprosessissa tarvittavat tiedot

• Maakunnan päätöksenteossa tarvitsemat tiedot

• Maakunnan kehittämistoiminnassa tarvitsemat tiedot

• Maakunnan riskienhallintaprosessissa tarvittavat tiedot
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Tietotarpeen ja tietopohjan määrityksen prosessi

A:Maakunnan SoTe järjestäjän Tietotarpeiden määrityksen vaihe

• 1- Em jaottelulla (rajapinnat) kuvataan tarvittava tieto (fakta), joka on tyypillisesti indeksi-, indikaattori-, mittari-tason 
tietoa. Joltain osin myös perusluku ja muuttujatason tietoa.[MAKUsta johdon, ohjauksen henkilöt]

• Indeksi, indikaattori, mittari, perusluku, muuttuja

• Tietojen kiinnittäminen prosesseihin,-vaiheisiin, palveluihin, kyvykkyyksiin?

• 2- Em tiedoille määritetään ja kuvataan samalla mille tiedon dimensioille ja mille hierarkiatasolle tietoa on tarve tuottaa 
.[MAKUsta johdon, ohjauksen henkilöt]

• Dimensiot ja dimensioiden hierarkiat (kohdentuminen niihin)

• 3- Em tiedot määritetään tietoryhmä- ja tietotasolla. Tiedot kuvataan taulukkomuodossa.

• 4- Em tietoihin liittyvät käsitteet kerätään ja kuvataan (olevista SoTe käsitekuvauksista) ja täydentäen puuttuvilta osin

B:Tietopohjan määrityksen vaihe .[MAKUsta johdon, ohjauksen henkilöt, tietojohtaminen henkilöt]

• 1- Em tietojen osalta määritetään ja kuvataan tietoryhmätasolla tiedon jalostuksessa tarvittavat lähtötiedot. Tiedot 
kuvataan taulukkomuodossa.

C:Tietopohjan mallinnuksen vaihe .[MAKUsta tietojohtamisen henkilöt, johdon, ohjauksen henkilöt]

• 1- Em tiedot kuvataan loogisen käsite/(tietomallin) tasolla
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Yhteenveto työn tuloksista

A:Maakunnan järjestäjän roolissa tarvittavat tiedot prioriteettiluokittain (kriittinen, velvoittava, 
tarpeellinen) sekä missä dimensioissa ja millä dimension hierarkiatasolla tietoa tarvitaan. Tiedot 
dokumentoidaan taulukkomuodossa. Tiedot ryhmitellään rajapinnoittain (valtio-ohjaus-, valtio 
tietohuolto-, tuottaja-, kunta/yhteistoiminta-alue- ja asiakas rajapinnat sekä maakunnan sisäinen)  ja 
näkökulmien (maakuntajärjestäjän tuloksellisuuden 360-näkymä) mukaan.

B:Em. maakunnan järjestäjän tietojen tuottamisessa tarvittava lähtötietopohja tietoryhmätasolla. Tiedot 
dokumentoidaan taulukkomuodossa.

C:Tietoihin liittyvä käsiteluettelo ja käsitemäärittely taulukkomuodossa. Tietoihin liittyvä 
toteutusriippumaton visuaalinen käsitemalli.

D: Tiedot mapataan maakunnan järjestäjän pääprosesseihin ja –vaiheisiin. (Optio: Mikäli käytettävissä 
maakuntajärjestäjän prosessikuvaus  toiminta-arkkitehtuurin vaatimalla tasolla)
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Kustannus-vaikuttavuus Vaikuttavuus

Laatu
Asiakasymmärrys

Palvelukyky

Tuottavuus

Taloudellisuus

Talous

Voimavarojen 
kohdentaminen

Voimavarat

Toimintaympäristö

Tuottaja

Asiakas

Valtio

Järjestäjä rooli-
Toiminnan

tuloksellisuuden 
360 näkökulmat
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Lähtöaineistoja tietotarpeille
1.Kuva-mittaristoluonnos

2.Sitra Tietopaketit

1.Taloudellisuusmittarit

2.Laatu, vaikuttavuus ja uudistuskyvyn mittarit

3.Ehdotus SoTe-palveluiden uudeksi kansalliseksi mittaristoksi VN esiselvitys

4.Maku-Vaku mittarit

5.THL SoTe tietopohja ja arviointi

6.Maakuntien rahoituslaskennan tietopohja (lähtötiedot)

7.Maakuntien SoTe-keskusten palvelutuottajille suoritettavat korvaukset (luku10)

8.Maakuntatieto 

1.JHSXXX Palveluluokittelu, kustannuslaskentaohjeisto

2.JHS XXX Maakuntien taloussuunnittelu

3.JHS XXX Maakuntien talousraportointi

9.PopsTer mittaristo yms muiden maakuntien omat määritykset

10.EKSOTE Loppuraportti: Tietojohtamisen mallin kehittäminen ajantasaisen palvelupakettiraportoinnin ja toiminnanohjausta tukevien tietojen mahdollistamiseksi

11.KAKITA tilannekuvamittaristo

12.Maakuntien viitearkkitehtuuri

13.Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuuri

14.SoTe-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri

15.VAKAVA. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri

16.Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri 

17.VM / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) hanke

18.Maakunnan järjestäjän käsikirja
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Kiitos!

elina.valikangas@ouka.fi
tiina.soininen@pohjois-karjala.fi

mailto:elina.valikangas@ouka.fi
mailto:tiina.soininen@pohjois-karjala.fi
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A_Perustiedot (väestötietoja)

B_Elinolot

C_Hyvinvoinnin ja terveydentila

D_Palvelujen tarve

E_Palvelujen saatavuus

F_Haavoittuvat asiakasryhmät ja yhdenvertaisuus

H_Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuus

I_Integraation toteutuminen

J_Valinnanvapaus

K_Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus

L_Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset ja resurssit

N_Sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuus

O_Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusvaikuttavuus

P_Palvelutoiminnan innovatiivisuus

Q_Osallistuminen ja oikeudet

R_Palvelujen käyttö

Vaikuttavuus

Tehokkuus

Laatu

Taloudellisuus, yksikkökustannukset

Laatu

Vaikuttavuus

Uudistumiskyky

Kehittyminen

Kustannusvaikuttavuus

Vaikuttavuus

Laatu

Asiakasymmärrys

Palvelukyky

Tuottavuus

Taloudellisuus

Talous

Voimavarojen kohdentaminen

Voimavarat

Toimintaympäristö

KUVA MAKUVAKU Tietopaketit

360 Tiedolla johtaminen

Vaikuttavuus

Palvelukyky

Tuottavuus ja taloudellisuus

Aikaansaannoskyky

Valtio tuloksellisuus

360-Jäsennys, jotta 
• nähdään onko Tuloksellisuuden 
tietopohja riittävän kattava ja tasapainoinen
• tukee hyödyntäjän 
näkymän suunnittelua ja toteutusta

Saatavuus
Laatu
Kustannusvaikuttavuus

Asiakaslähtöisyys
Yhdenvertaisuus

THL Suorituskyky

Kokonaiskustannukset
Paljon palveluja käyttävien osuus

Saatavuus
Turvallisuus
Asiakaskokemus
Asiakka raportoimatervtila_toimkyky
Rekisteripohjainen vaikuttavuus

VN(NHG) -Uusimaa2019

Hinta

Laatu
Vaikuttavuus

Saatavuus
Palvelukyky
Talous

Taloudellisuus
Tuottavuus

JHS Talous (arvio)


