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12.2.20182 Mikko Huovila

Valtakunnallisten 
toimijoiden arkkitehtuuri 

(THL, KELA, LUOVA + muut 
keskeiset)

Järjestämisen tietomalli v. 
0.5

Tiedolla johtamisen 
tietojärjestelmä-ratkaisujen 

esiselvitys

Järjestämisen 
tietomalli v. 1.0

Järjestämisen 
tietomalli v. 0.7

SoteDigi OY:n tiedolla johtamisen ratkaisujen toteutus

Maakuntien tiedolla johtamisen ratkaisujen toteutus

Valtakunnallisten toimijoiden tietojärjestelmäratkaisujen toteutus

Järjestämisen 
tietomalli v. 1.x



Sote-järjestämisen tietomallityön tavoitteet ja 
eteneminen

• Kaikkia maakuntia palveleva tietomalli riippumatta 
organisaatiorakenteesta tai järjestämis- ja tuottamistehtävien 
toteutustavasta

• Mallin tarkoitus tukea valmisteluissa eri vaiheessa olevia maakuntia 
järjestämistehtävässä

• Malli työstämiseen osallistuttu kaikista maakunnista

• Mallin tämän vaiheen tuotos pitää sisällään pääsääntöisesti 
kansallisesti yhteisesti jossakin yhteydessä hyväksyttyjä mittareita ja 
indikaattoreita

Etunimi Sukunimi20.6.20183



Tietotarpeet vs. vaiheistus maakuntien 
käynnistyessä toimintaan

Maakuntien käynnistämisen valmisteluvaihe 2018-2019
• Maakunnat eri tilanteissa
• Kerätään tietoa toimintaympäristöstä, toiminnasta ja taloudesta
• Useissa organisaatioissa tieto kerätään useista organisaatioista ja useista eri järjestelmistä

Maakuntien käynnistymisvaihe 2020-2021 
• Muutosprosessin läpivienti hallitusti ja riskejä karttaen,
• Rahoituksen turvaaminen – kestävä talous,
• Palvelukyvyn turvaaminen – palvelujen saatavuus

Maakuntien toiminnan vakiintunut vaihe 2023-
• Rahoituksen turvaaminen – kestävä talous,
• Palvelukyvyn turvaaminen – palvelujen saatavuus,
• Palvelutarpeen kasvun hillintä tuottavuutta ja palvelujen vaikuttavuutta kehittämällä
• Kehittäminen ja innovointi

Etunimi Sukunimi20.6.20184



Etunimi Sukunimi20.6.20185

Voimavarat, 

Kokonaisnäkymä maakunnan toimintaan (tuloksellisuus) 
Näkökulmat/ Ulottuvuudet, joita indikaattorit ja mittarit kuvaavat, ja joihin ne kiinnittyvät

Tuotannon 
tekijä Määrät

Tuotannon 
tekijä Laatu

Osaaminen

Voimavarojen 
kohdentamine

Allokaatio

Palvelu-
portfolio

Tarjonta 
Tarjooma

(Kestävä) 
Talous

Seur.rapo Suun-
nitelma/ toteu-
ma/ Ennuste

Käyttötalous

Tulos

Taloudellisuus

Kustannukset/ 
asukas

Kustannukset/ 
asiakas

Kustannukset/ 
suorite

Tuottavuus 

Kokonais-
tuottavuus

Osa-
tuottavuudet

Henkilötyö 
tuottavuus

Palvelukyky

Odotusajat

Läpimenoajat

Saatavuus

Asiakastietämys 
/-ymmärrys

Asiakas-
kokemus

Asiakas-
tyytyväisyys

Asiakaspalaute
Kantelut,valituk

Laatu

Palvelun tuo-
toksen laatu

Prosessin laatu

Resurssien 
laatu

Vaikuttavuus

Palv Vaikutus 
asiakkaaseen

Yhteiskunnallin
en vaikuttavuus

Kustannusvai-
kuttavuus

Vaikuttavuus/ 
kustannukset

Investoinnit

Tase

Kustannukset/ 
Palvelu

Saavutet-
tavuus

Asiakaskunta

Asiakastarve

Palvelukäyt-
täytyminen

Tarve / tarjonta
Kysyntä/käyttö

Osallistumi-
nen ja oikeudet

Kapasiteetti.

Rahoitus

Motivaatio
tyytyväisyys

Palvelumuoto

Palvelujen 
käyttö

Yhdenver-
taisuus

Yhdenver-
taisuus

Integraatio

Tuottaja-
ekosysteemi

Toiminta-
ympäristö 
Perustiedot

Perustiedot
Ympäristö

Perustiedot
Toimijat

Elinolot

Hyvinvointi
Terveyden tila

.

Kehittyminen 
innovatiivisuus

Innovaatio 
aihiot

Kehittyminen 
hankkeissa

Tietotarpeiden jäsennys tuloksellisuuden näkökulmiin

Yhdenver-
taisuus

Yhdenver-
taisuus

Esimerkkinä: Yhdenvertaisuuden tarkastelu tapahtuu useiden näkökulmien ja niiden mittareiden avulla



Valtio

Arviointitieto

Valtio

Tavoitetieto

Ohjaustieto

Toimintaympäristö

tieto

Tuloksellisuus

Mittaritieto

Indikaattoritieto

Kokonaisnäkymä

Tavoitteet + 

Henkilötason tieto

TOIMIJANA JA TIEDON 

TUOTTAJANA SEKÄ HYÖDYNTÄJÄNÄ  

VALTIO

TOIMIJANA JA TIEDON 

TUOTTAJANA SEKÄ HYÖDYNTÄJÄNÄ

MAAKUNTA

Tuloksellisuus-

indikaattorit

JHSluokat-ulottuvuus

STM+VM Tavoitteet

T
IE

D
O

T

Valtio VM ja STM

arvioi maakunnan 

toimintaa

Valtio VM ja STM

Asettaa valtakunnan-

ja maakuntatason 

tavoitteita ja ohjaa

maakuntia

Valtio VM ja STM

Ja maakunnat 

analysoivat 

toimintaympäristöä ja 

sen muutoksia

Maakunta määrittää 

ja suunnittelee sote-

toimintoja

Maakunta seuraa, 

ohjaa ja valvoo sote-

toimintaa

T
O

IM
IN

T
A

Maakunta 

Tavoitetieto

Maakunta 

Seurantatieto

Ohjaus

Rahoituksen 

riittävyys

Taloudellisuus

STM+VM Tavoitteet

Taloudellisuus

Tuottavuus

Palveluiden käyttö

Maakunta Tavoite

Taloudellisuus

Tuottavuus

Palveluiden käyttö

Maakunta  Seuranta 

Taloudellisuus

Tuottavuus

Palveluiden käyttö

Palvelukyky

Saatavuus

STM+VM Tavoitteet

Saatavuus
Maakunta Tavoite

Saatavuus

Maakunta Seuranta

Saatavuus

1 2 3 4 



Maakuntajärjestäjän tietotarve ja tiedon kiinnittäminen 
dimensioihin ja niiden hierarkiatasoille

Tieto = Indikaattori, mittari,
(perusluku, muuttuja)

Palvelu
Toiminta

JHSXXX 
Palveluluokittelu

Tietopaketti
Palveluluokittelu

Maakunnan oma 
tuotteistus luokat

Organisaatio Asiakas
Tiedontuotanto-

frekvenssi

Konserni

Liikelaitos
Yritys

Liiketoiminta-
yksikkö

Palvelu-
yksikkö

Väestö

Potentiaalinen
asiakaskunta

Faktinen 
asiakaskunta

Asiakasryhmä
Asiakassegmentti

Tiedontuotanto-
frekvenssi

Palveluluokka

Tietopaketti

Toiminto

Palveluryhmä

Tuotehierarkiat

Muu palvelu-
luokittelu

(Pää)dimensiot, joissa tietoa tarvitaan / tuotetaan

Tietotarve
Tietoryhmä 

Lähde
Tiedon tuottaja

Valtio

Maakunta järjestäjä

Maakunta
Tuottajat

Käyttö-ympäristö

Valtion järjestelmä

Maakunnan 
TA/DW/BI

Maakunnan ODS

Maakunta 
lähdejärjestelmä

Muut
tuottajat

Muu
toimija

Muu järjestelmä

Alue
Lokaatio

Maakunta

Kunta

Alue-yksikkö

Toimipiste

Näiden kautta linkki/rajapinta muihin
kansallisiin tietoprojekteihin



Hyvinvoinnin ja 

terveyden arvio

Tuloksellisuuden 

arvio

Asiakastason tieto 

asiakasryhmätasolle

Palvelutarvearvio

tarvearvio

Asiakassegmentointi

Analyysi ja 

kehitystarpeet

Tuloksellisuuden 

arviointi

Palvelutarpeiden 

arviointi

Maku strategia

Kehittämisen syötteet

Hankintoja koskevat 

linjaukset

Pitkän aikavälin 

tavoitteet ja 

kehittämisen 

toimenpiteet

Vaikuttavuus-

tavoitteet

Talouden tilannekuva

TA-kehys

Talouden 

reunaehtojen 

suunnittelu –

resurssien 

selvittäminen

Toiminnan-

>talouden 

priorisointi ja 

suunnittelu, 

vuositavoitteet

- -toimenpiteet

Palvelun 

myöntämisen kriteerit

Palvelutarjooman

määrittelyAsiakasmaksujen 

periaatteet

Markkinoiden 

kartoittaminen

Tuottajien/ palvelujen 

vertailu

Palvelun 

tuottamistapojen 

(oma, ulkoinen) 

vertailu ja valinta 

Yhteistyö kuntien, 

makujen y. kanssa

Hankintastrategian ja 

-suunnitelman 

määritys

Palveluketjujen 

integrointi tuottajien 

ja palvelukäyttäjien 

kanssa

Palvelujen 

tuotantokriteerit ja 

ohjausmallit

Hankinnan 

suunnittelu

Palvelutuottajien 

ehdot

Palvelutuotannon 

toiminnallistaminen

Korvausmallin 

määritys

Hallintopäätös 

valinnanvapauden 

ehdoista

Hankinnan toteutus

Hankinnan 

käyttöönotto

Tuotannon 

seuranta, ohjaus ja 

valvonta

Yhteiskehittäminen

Tuottajien roolijaot

Palvelujen tuotannon 

kriteerit

Ohjausmallin 

Mittareiden 

määrittelyt
Hankinta Sopimukset

Toimintasuunnitelma

Talousarvio

Tutkimus kehitys 

innovaatiotavoitteet

Tuloksellisuuden 

seuranta

Palvelujen ja 

tuottajien

ohjaaminen

Palvelujen valvonta

SoTe strategia

Palvelulupaus Palveluverkon 

suunnittelu

Resurssien allokointi kustannus-hyötymallilla

Palvelutarjonnan 

määrittely

Palvelujen kustannus

ennustelaskenta

Resurssien allokointi

I

Toiminnantiedoista

Taloustietoihin

Palveluketjujen 

määritys

Tuotannon 

ohjausmalliluonti

Sis. Kehittämis-

suunnitelman

Palveluneuvonnan ja 

asiakasohjausmallin 

määritys

Asiakassegmentointi 

Palveluiden 

tuotteistus

Tuotteistetut palvelut

Palveluiden 

määrittely

MAKU Palveluiden 

luokittelu

JHS Palveluiden 

luokittelu

Talouden arvio

Tietopakettiluokittelu

THL Palveulukittelu

MAKU tehtävät

THL Suorite/TP 

luokittelu

VALTIOTASO

MAAKUNTAJÄRJESTÄJÄ

MAAKUNTALAISET

TUOTTAJAEKOSYSTEEMI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Maakuntajärjestäjän kriittiset päätöksenteon vaiheet 
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1 Palveluiden määrittely

Palvelutarjooman määrittely

Palvelutarjonnan alustava määrittely

 Asiakassegmenttien määrittely

 Palvelupolkujen määrittely

Ulkoinen tieto Tieto henkilötasolla, henkilöryhmätasolla (anonyymi…) Maakunnan omat Tuloksellisuusmittarit

2  Tulokselisuuden arviointi

Tuloksellisuuden arviointi

Vuoropuhelu ministeriöiden kanssa

Ulkoinen tieto Tieto henkilötasolla, henkilöryhmätasolla (anonyymi…) Maakunnan omat Tuloksellisuusmittarit

3  Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arviointi

 Asiakassegmenttitason arvio

Palveluketjujen arvio

Ulkoinen tieto Tieto henkilötasolla, henkilöryhmätasolla (anonyymi…) Maakunnan omat Tuloksellisuusmittarit

4 Pitkän aikavälin tavoitteet ja toimenpiteet 

 Maakuntastrategian valmistelu

 SoTe-strategian valmistelu

 SoTe Palvelulupauksen valmistelu

 Em suunnitelmista johdetut ylätason vaikuttavuustavoitteet

Em suunnitelmista johdetut kehittämistoiminnan syötteet

Em suunnitelmista johdetut tutkimus- kehitys- ja innovaatiotavoitteet

Ulkoinen tieto Tieto henkilötasolla, henkilöryhmätasolla (anonyymi…) Maakunnan omat Tuloksellisuusmittarit

5 Talouden reunaehtojen suunnittelu 

Talouden tilannekuvan luonti

Palvelujen kustannusennustelaskenta

Asiakasmaksujen periaatteista päättäminen

Resurssien ylätason allokointi

Ulkoinen tieto Tieto henkilötasolla, henkilöryhmätasolla (anonyymi…) Maakunnan omat Tuloksellisuusmittarit
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1 Palveluiden määrittely
Ulkoinen tieto Tieto henkilötasolla, henkilöryhmätasolla (anonyymi…)

Maakunnan omat Tuloksellisuusmittarit 6 Toiminnan->talouden priorisointi ja suunnittelu,  Ulkoinen tieto Tieto henkilötasolla, henkilöryhmätasolla (anonyymi…) Maakunnan omat Tuloksellisuusmittarit

Palvelun myöntämisen kriteerien määritys

Palvelutarjooman tarkempi määrittely

Palvelutarjonnan määrittely – palvelumäärät

Sisältää palvelurakenteen, palveluverkon suunnittelu

Palveluneuvonnan ja asiakasohjausmallin määrittäminen

Toiminnan tiedoista talouden tietoihin

7 Palvelun tuottamistapojen (oma, ulkoinen) vertailu ja valintaUlkoinen tieto Tieto henkilötasolla, henkilöryhmätasolla (anonyymi…) Maakunnan omat Tuloksellisuusmittarit

Markkinoiden kartoittaminen

Tuottajien / palveluiden vertailun

Yhteistyön sisällön määrittäminen muiden maakuntien ja kuntien kanssa

 Hankintastrategian ja –suunnitelmien määritys

8 Palvelujen tuotantokriteerit ja ohjausmallit

Tuotannon ohjausmallin määritys

Palveluketjujen integrointimallin määritys

Tuottajien roolijaot

Palvelun tuotannon kriteerit

Korvausmallin määritys

Ohjausmallien ja sitä tukevien mittareiden määritys

Ulkoinen tieto Tieto henkilötasolla, henkilöryhmätasolla (anonyymi…) Maakunnan omat Tuloksellisuusmittarit

9 Palvelutuotannon toiminnallistaminen

Toiminta- ja taloussuunnitelman tekeminen

 Kehittämissuunnitelman tekeminen

Hankintojen suunnittelu

 Palvelutuottajien ehtojen määritys

Viranhaltijapäätös valinnanvapauden ehdoista

 Hankintojen toteutus ja sopimusten teko

Yhteiskehittämisen suunnittelu

Hankinnan käyttöönotto

Suora palvelutuottajavalinta kun asiakas ei tee sitä itse

Ulkoinen tieto Tieto henkilötasolla, henkilöryhmätasolla (anonyymi…) Maakunnan omat Tuloksellisuusmittarit

10 Tuotannon seuranta, ohjaus ja valvonta

Seuranta

Ohjaus

Valvonta

Ulkoinen tieto Tieto henkilötasolla, henkilöryhmätasolla (anonyymi…) Maakunnan omat Tuloksellisuusmittarit



Asiakasymmärrys

Palvelumäärä

Palvelukokemus

Palvelukyky

SaatavuusTuottavuusTaloudellisuusKestävä talous

Rahoituksen riittävyys

Palvelukyky

Tuloksellisuus Kokonaisnäkymän mittrarit

Maakunnan Sote- järjestäjän kriittisimmät tietotarpeet

€/asiakas 
palveluittain/asiakas-

ryhmittäin

Potilasvahingot
Paljon palveluita 
tarvitsevat

Ennustaminen



12

Suunnittelu
Toiminnallis-

taminen
Seuranta Ohjaus Arviointi Tutkimus

Ulkoinen 

tietohuolto

Johtamisen ja päätöksenteon vaiheet/toiminnot

TilastointiValvonta

Mittarit

Indikaattorit
Mittarit

Indikaattorit
Mittarit

Indikaattorit
Mittarit

Indikaattorit

Mittarit

Indikaattorit

Mittarit

Indikaattorit

Mittarit

Indikaattorit

Mittarit

Indikaattorit

Mittarit

Indikaattorit

Suuri joukko yhteisiä mittareita ja indikaattoreita

Viranomais-

valvonta 

LUOVA

Omavalvonta

Suunnitelma

Maakunta

Omavalvonta 

maku-

tuottajat

Omavalvonta 

muut tuottajat

Laatutyö 

osana 

valvontaa

Jälkikäteis-

valvonta

Riskiperus-

teinen 

valvonta

Tiedon 

avoimuuden 

periaate

Maakunnan toiminnan valvontaympäristö

Suuri osa valvonnan mittareista 
on samoja kuin seurannan 

mittarit



15D

16D

17D

Aikuisväestön 

hyvinvointi-

mittaristo

Hyvinvointi

Henkilön 

Perustiedot

Asuinpaikka

Perustiedot

Elinympäristö

Elin-

ympäristö

Kyvykkyydet

Koulutus

Osaaminen

Voimavarat

Työssäkäynti
Taloudellinen 

asema

Talou-

dellinen

asema

Työelämä

Toimintakyky

RAI-mittaristo

Toimintakyky

RAVA

mittaristo

Hoitoisuus-

luokitus 

RAFAELLA

Toimintakyky

Hoidon tarve

Laaja-alainen 

Palvelu-

suunnitelma

Hoito-

suunnitelma

….

Suunniteltu 

palvelu

ODA 

Hyvinvointi-

suunnitelma

Käytetyt 

terveys-

palvelut

Käytetyt 

sosiaali-

palvelut

Käytetty

palvelu

Terveyden 

tila

Sosiaalinen 

tila

Terveyden-

ja 

sosiaalitila

Omatieto

Omakanta 

ODA ym

Asiakas-

kohtaiset 

kustannukset

Kustan-

nukset

Rahoitus-

mallin tarve-

muuttujat

Kapitaatio-

korvauksen 

tarve-

muuttujat

Palvelu-

tarvetta ja 

kustannuksia 

indikoiva tieto

MAAKUNNAN KOKONAISNÄKYMÄ

HENKILÖÖN 

/

HENKILÖ-RYHMÄÄN

Omatieto

Omakanta 

ODA ym



Etunimi Sukunimi

Jatkokehittämisehdotukset

- Tuotettava tieto 

- Tietojohtamisen valtakunnantason kehittäminen

- Maakuntien tietojohtamisen kehittäminen

20.6.201814



Uudet mittarit ja indikaattorit

• Palvelukokemusmittarit
• Tarvitaan kaikkia palveluita yhtenevästi mittaavat palvelukokemusmittarit 

(THL määritysprojektin mukaiset)

• Nyt määritetyt laatu ja vaikuttavuusmittarit määrittävät varsin heikosti 
palveluluokitteluhierarkian ylätasolla kokonaislaatua ja –
vaikuttavuutta. Tuotosten laatua kuvaavia mittareita on hyvin vähän.

• Vaikuttavuusmittareissa tulisi päästä enemmän asiakasvaikutusta 
kuvaaviin mittareihin

• Kustannusvaikuttavuusmittarit puuttuvat tyystin. Nämä ovat 
välttämättömiä, jotta pystytään allokoimaan resursseja palveluille ja 
suuntaamaan kehittämistoimintaa.

• Liitteessä 3 on kuvattu useita laatuun ja vaikuttavuuteen liittyviä 
tuotantoon ehdotettavia uusia mittareita.
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Osoittavien mittareita täydentävien selittävien 
mittareiden määritys

• Järjestäjän tietomallinnusprojektissa suurin osa määritellyistä 
mittareista on osoittavia

• Jotta järjestäjä pystyy ohjaamaan ja suunnittelemaan toimintoja 
on tarve jatkotyössä määrittää selittäviä mittareita. 
Selittävien mittareiden avulla löydetään kehittämiskohteet, 
selittää miksi jossain ei ole toimittu tuloksellisesti. 

• Selittävä tieto löytyy myös osittain jalostetun tiedon 
tietorakenteesta porautumisen avulla.
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Valtio-ohjauksen tietopohjan laajentaminen

• Valtio-ohjauksessa tietopohja syntyy suurelta osin arviointitoiminnon 
kautta sekä VM:ssä että STM:ssä.

• Vuoden 2018 alkupuolella tehtyjen simulointien tietopohjaa tulee 
laajentaa niin, että ainakin kaikkien tehtäväkokonaisuuksien ja 
valittujen ulottuvuuksien osalta pystytään tuottamaan riittävän 
luotettavaa tietoa maakuntien välisistä eroista (ja absoluuttinen 
geneerinen indikaattori-/indeksiarvo), ulottuvuudet,

• Taloudellisuudesta - €/asukas, €/asiakas, (prior 1)
• Tuottavuudesta, (prior 1)
• Palveluiden käytöstä, (prior 1)
• Saatavuudesta, (prior 1)
• Laadusta ja vaikuttavuudesta, (prior 2)
• Asiakaslähtöisyydestä ja(prior 2)
• Yhdenvertaisuudesta(prior 2)
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THL arviointiluokat ja tietopohjan tarve



Taloudellisuus Tuottavuus Käyttö Saatavuus

Ikäihmisten palvelut

Iäkkäiden keskitetty 

palveluohjaus

Kotipalvelut  

kotisairaanhoito, kotihoito, 

kotona asumien tukeminen

Iäkkäiden välimuotoiset 

asumispalvelut

Iäkkäiden tehostettu 

palveluasuminen

Iäkkäiden laitospalvelut

+2,8% 22512 €/asiakas/v +2,8% 103,7 +7,5% 109,2 +3,3% 103,2

Maakunta N – ulkoinen arvio (STM+VM)  tuloksellisuudesta v 2020

Absoluuttinen 
arvo

Suhteessa 
maakuntien 
keskiarvoon

Indeksiluku
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Tärkeimmät arviointiulottuvuudet maakuntien 
käynnistysvaiheessa 2020-2022 ovat 

taloudellisuus, tuottavuus, käyttö ja saatavuus. 
Tarvitaan arviointitieto kattavasti 

JHS- palveluluokkatasolla.



THL Kuva-indikaattoritiedon ja minimitietosisällön sekä yleisemmin 
ulkoisen arviointitoiminnon tuottaman indikaattori- ja mittaritiedon 
tuottaminen tukemaan maakuntien tietojohtamista.

Maakuntien tarve
• Kuva-indikaattorit tuotetaan vuosineljännes tai kuukausi 

laskentajaksoilla -frekvenssi
• Kuva-indikaattorit vapaalla maakunnan määrittämällä aluejaolla, tai 

minimissään kiinteällä postinumerojaolla tai ruudustoalueille –
alueellinen tieto

• Mahdollisten laskennallisten kokoomamittareiden 
(summamuuttujien) määrittely 

• Vaatisi summamuuttujien laskentasääntöjen määrittämisen ja 
validointiprosessin läpiviemistä. 

• Tietopaketeille koottuja mittarisettejä voi käyttää myös suoraan ilman 
kokoomamittareiden muodostamista.

Etunimi Sukunimi20.6.201820



Palveluluokittelujen harmonisointi - Mittari- ja 
indikaattoritiedon kohdentaminen palveluihin

• Ainakin arvioinnin, valtio-ohjauksen, maakuntien keskinäisen vertailun 
ja maakuntajärjestäjän maakunnan sisäisen suunnittelu- seuranta- ja 
ohjaustoiminnon tarpeisiin tulisi indikaattorit ja mittarit tuottaa 
mahdollisimman harvoihin, erillisiin palveluluokittelun 
kohteisiin.

• Nyt käytössä on useita palveluluokitteluja, mm JHS-Palveluluokat, 
Tietopaketit (3 hierarkiatasoa), THL erilaiset palveluluokittelut, 
mahdolliset maakuntien sisäiset palveluluokittelut 

=> Vaatii paljon resurssia tuottaa tieto kaikkiin luokituksiin, 
konkreettisimmin tulee esille kustannuslaskennassa, 
kustannusten kohdistamisessa.

Etunimi Sukunimi20.6.201821
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Asiakas- ja palveluohjaus

Omahoito

Vanhusten hyvinvoinnin a 

terveyden edistäminen

Omaishoidon tuki (summataso)

Avohoito- ja huolto (summatso)

Kotiin annettavat tai koton 

asumista tukevat palvelut 

(summataso)

Perhehoito

Ympärivuorokautinen hoito 

(summataso)

Kuntotus- ja akuuttiosastohito

(lähisairaala) summataso

Erikoissairaanhoidon 

vuodeosastohoito

Asiakas- ja palveluohjaus

Omahoito

Vanhusten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Omaishoidon tuki (summataso)

Ikäihmisten sosiaalityö ja ohjaus

Kotihoito

Perhehoito

Tehostettu palveluasuminen

Pitkäaikaislaitoshoito

Perustason kuntoutus- ja akuuttiosastohoito

Omaishoidon järejstämiseen liittyvät kustannukset

Muistisairaiden poliklinikat ja geriatrian poliklinikat

Erikoissairaanhoidon poliklinikkapalvelut

Asunnonmuutostyöt

Tukipalvelut

Kotisairaala

Päiväkeskuspalvelu

Tavallinen palveluasuminen

Saatto-osastohoito

Lyhytaikaishoito (muu kuin sairaalaosasto)

Kaikki erikoisalat yhteensä

Ikäihmisten palvelut

Iäkkäiden keskitetty 

palveluohjaus

Kotipalvelut  

kotisairaanhoito, kotihoito, 

kotona asumien tukeminen

Iäkkäiden välimuotoiset 

asumispalvelut

Iäkkäiden tehostettu 

palveluasuminen

Iäkkäiden laitospalvelut
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5 kpl

10 kpl

21 kpl

THL 
arviointi

JHS –
palvelu-
luokat

Sote-
tietopaketit,

toiminto 

Sote-
tietopaketit,
palveluryhmä



Organisaatioriippumaton tieto- ja palveluluokitusten hierarkia 
nykytila
- pohdiskelua Pohjois-Pohjanmaalla

JHS (63)

SOTE-Tietopaketit

Palvelut organisaatio-
riippumattomasti

Toiminto

Raakadata

Tietotasot:

Järjestäjä

Tuottaja

Valtio

Luonnos 28.2.2018
Elina Välikangas

THL arviointitieto (9)

Mallin toteutus 
bottom-up -
periaatteella



Organisaatioriippumaton tieto- ja palveluluokitusten hierarkia, 
ehdotus tavoitetilasta?  
- pohdiskelua Pohjois-Pohjanmaalla

JHS

SOTE-Tietopaketit

Palvelut organisaatio-
riippumattomasti

Toiminto

Raakadata

Tietotasot:

Järjestäjä

Tuottaja

Valtio

Luonnos 14.6.2018:
Elina Välikangas

THL 
arviointitieto

Mallin toteutus 
bottom-up -
periaatteella



Organisaatioriippumaton tieto- ja palveluluokitusten 
hierarkia, tavoitetila - pohdiskelua Pohjois-Pohjanmaalla
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JHS

SOTE-Tietopaketit

Palvelut organisaatio-
riippumattomasti

Toiminto

Raakadata

Tietotasot:

Järjestäjä

Tuottaja

Valtio

THL 
arviointitiedot

Mallin toteutus 
bottom-up -
periaatteella

Ikäihmisten 
palvelut

Ikäihmisten 
omaishoito

Ikäihmisten 
kotihoito

Ikäihmisten 
tehostettu 

palveluasuminen Ikäihmisten 
laitoshoito

Mahdollista päästä kiinni mm. 
kustannuksiin palveluittain, 

palveluiden laatuun ja 
vaikuttavuuteen

- palvelurakenne – vrt. oikein 
kohdentuva palvelu (esim. 
RAI toimintakyvyn arvio), 
integraation toteutuminen



Palvelukokonaisuudet - Ikäihmisten palveluiden palvelurakenne, 
asiakkuudet ja kustannukset 2016 ja 2017

TP 2016 TP 2017 Muutos %

Asiakas €/asiakas Asiakas

€/asiak

as Asiakas €/asiakas

Ikäihmisten kotihoito 2 244 12 370 2 470 11 846 10,1 % -4,2 %

Ikäihmisten omaishoito 1 040 5 915 1 059 6 567 1,8 % 11,0 %

Ikäihmisten asumispalvelut 849 45 287 945 44 237 11,3 % -2,3 %

Ikäihmisten laitoshoito 472 71 579 417 73 394 -11,7 % 2,5 %

Kotihoidon asiakasmäärä on kasvanut 10,1 % ja menot ovat kasvaneet 5,4 %, joten asiakaskohtainen kustannus on laskenut.

Laitoshoidon paikat ovat vähentyneet suunnitellusti. Asiakaskohtainen kustannus on noussut 2,5 %, johon vaikuttaa Tuirankartanon
paikkojen vähentäminen asteittain (toiminnallinen tehottomuus) sekä lyhytaikaishoidon suhteellisen osuuden lisääntyminen.

Tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä on kasvanut suunniteltua enemmän, mutta asiakaskohtainen hinta on laskenut -2,3 %.



Omaishoidon yli 65v asiakkaiden kokonaismenot 
ilman erikoissairaanhoitoa



Mittareiden ja indikaattoreiden lähtötietojen 
kattavuuden ja laadun parantaminen

• Tietojen kirjaamistason (laatu ja kattavuus) kehittäminen.
Ehdotus toimenpiteistä
• THL tekee kunta/SHP-kohtaisen raportin maakunnille, jossa tärkeimpien HILMO-

tietojen kattavuus% (ja laatu jos saatavissa?), tieto lähetetään 
kuntiin/SHP:lle/maakunnille

• Kunnat/SHP:t/maakunnat määrittävät prosessit/toimenpiteet, joilla
• tuleva tietojen kattavuus paranee tavoitetasoon 

• Kun tietoallas toteutuu, siihen rakennetaan palvelu, jossa kunkin siirrettävän 
tietojoukon osalta tulee palautetieto ladattujen kriittisten tietojen kattavuudesta

• Jo tällä hetkellä maakunta järjestäjän suunnittelutehtävissä tarvittavissa sote-
tiedon analyyseissä hyödynnetään tekstimuotoista lähtödataa (esim. suunnitelmat, 
potilaskertomukset, päätökset) tehokkaasti ja varsin luotettavasti 
tekstilouhinnan avulla, tyypillisesti muodostamalla siitä rakenteista tietoa
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• Olemme testanneet myös ennustetta lastensuojeluasiakkuudesta eli eräänlaista 
riskiennustemallia. 

• Koska datamassa mahdollistaa myös perheen palvelunkäytön tarkastelun eikä vain yksilön, voimme 
saada uutta tietoa eri ongelmien erilaisista juurisyistä.

• Hyödynsimme Espoon koko dataa lastensuojeluasiakkuuden riskiennustemallin 
rakentamiseksi. 

• noin 300 000 kotitaloutta 10 vuoden ajalta. 
• kirjatuista tapahtumista löytyi noin 280 piirrettä per henkilö.
• Tekoäly tarvitsi dataa vain viideltä vuodelta

• Alustavien tulosten pohjalta näyttää siis siltä, että nykyaineistolla lastensuojelun asiakkuutta 
voidaan ennustaa. 

• Ennustemallilla voidaan ennustaa muitakin palvelujen suunnittelun kannalta keskeisiä 
asiakkuuspolkuja, ei pelkästään lastensuojelun asiakkuutta.

Lastensuojelun 

asiakkuus
Huostaanotto ym.Perheen tapahtumat

Viim. 5v sosiaali- ja 

terveyshuollon 

tapahtumat, demografia ja 

VRK-tiedot

01/201201/2007 01/2017

Aktin ennustuksen kautta 

mahdollista pureutua 

juurisyihin ja mahdollisiin 

interventioihin 

Etsinnässä ongelmien juurisyyt, case Espoo



• Tekoälykokeilu tuotti toivotun tuloksen
• Tekoäly pystyy seulomaan valtavasta asiointidatamassasta palvelupolkuja 

eli niputtamaan yhteen riskitekijöitä

• Kokeilu mahdollisti ensimmäistä kertaa asiakkuuspolkujen 
perhekohtaisen tarkastelun.

• Datojen yhdistäminen tuotti aivan uutta tietoa, joka pystyy haastamaan 
kaupunkia.

• Tulokset kuitenkin alustavia 
• Tarvitaan lisää tutkimusta, kokeiluja ja aineiston analyysiä.
• Jatkossa dataan tulisikin yhdistää Kelan tietokanta.

• Luonut vuoden aikana vahvaa pohjaa kuntapalvelujen tulevaisuutta 
varten. 

• Kiinnostus on ollut kovaa niin kaupungin sisällä kuin ulkopuolella
• Paljon ideoita on vireillä

Tulokset, case Espoo



Tarvittavien maakuntakonsernin ulkoisten 
tietojen saatavuuden kehittäminen

• Suoran valinnan palveluissa maakuntakonsernin ulkoisten tuottajien palvelutieto 
tulisi saada mahdollisimman kattavasti maakunnan käyttöön. 

Vaihtoehtoina on
• Ladata käyntitieto (hyvin suppea) nykyisen seurantapalvelun tietosisällöstä [3],
• Laajentaa seurantapalvelun tietosisältöä vastaamaan maakuntien tarpeita, ja ladata 

siitä tapahtumatieto [5]
• Ladata tapahtumatieto HILMOsta ja KELA Potilasarkistosta rajapintojen kautta [6],
• Jos THL ja KELA saavat loogisesti yhden tietoaltaan, niin rajapinnan kautta ladataan 

tapahtumatason tieto. Tapahtumatason tieto tulee pystyä lataamaan siten, että 
maakunnat pystyvät omien potilas- ja asiakasrekisteriensä kautta yhdistämään ja 
vertailemaan tietoa oman tuotantonsa tiedon kanssa. Tiedon analysointi tapahtuu 
tietoaltaassa, josta järjestäjä saa näkyviinsä vain omaa toimintaansa koskevia 
arggregaatio-tietoja. [7]

• ladataan tieto ulkoisten tuottajien järjestelmistä (samoilla tiedoilla kuin mitä tuottavat 
THL:lle ja KELA:lle) [8]

Tulisi päästä tapa 5 tai 7 mukaisiin ratkaisuihin
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Tarvittavien maakuntakonsernin ulkoisten 
tietojen saatavuuden kehittäminen, jatkuu 
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Sote ulkoisen tietohuollon rationointi

• Nykytilassa sote palvelutuotannon tietojärjestelmistä irrotetaan ja välitetään 
osittain päällekkäisiä tietojoukkoja valtakunnantason tietovarantoihin (mm 
HILMOt, KANTA Potilasarkisto…). Tiedon validointi, konsolidointi ja harmonisointi 
tapahtuu valtakunnantason eri ympäristöissä.

• Kun maakunta/Erva-tasolla on muodostumassa tietoallas-tietovarasto-
raportointi/tiedon irrotuspalveluympäristöjä on myös näihin rakennettava tiedon 
validointi, konsolidointi ja harmonisointipalvelut.

• Soten ulkoista tietohuoltoa voidaan rationoida rakentamalla pitkällä tähtäyksellä 
seuraavalla dialla olevan kuvan mukainen ympäristö, jossa

• Tiedon validointi, konsolidointi ja harmonisointitoiminnot tehdään vain kertaalleen maakuntien 
tietoallas-tietovarasto ympäristössä

• Sote-tuottajien tieto välitetään vain kertaalleen ja yhdessä muodossa maakunta/Erva-
tason tietoaltaaseen

• Tiedonvälitys valtakunnantason tietovarantoihin tapahtuu maakunta/Erva
tietovarastoympäristöön rakennetun ulkoisen tiedon irrotus- ja välityspalvelun kautta.

• Vai hoituuko tiedonvälitys maakuntien ja valtiotason välillä muodostamalla 
tietoallaskokonaisuudesta yksi looginen kokonaisuus?
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Maakunnan toiminnot – tietotarve rajapinnoissa / integraatiot 
(henkilö- henkilöstöryhmätaso)

Oppimisen 
palvelut

Työllistämisen
palvelut

Maahanmuuton 
palvelut

Muut Kasvu-
palvelut

EU-tuen 
palvelut

SOTE palvelut

Ympäristö-
terveyden 
palvelut

Turvallisuus 
Pelastus 
palvelut

< tarvitsee tietoa >

< tarvitsee tietoa >
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Lasten ja nuorten toimintamenot 2016 (1000 €)

vihreä keltainen punainen Yhteensä €/asukas

Hyve ilman erikoissairaanhoitoa  12 836  29 557  35 895  78 288 1736

Erikoissairaanhoito  12 293  19 851  32 144 713

Hyvinvointipalvelut  12 836  41 850  55 746  110 432 2448

Hyvinvointipalvelut 11,6 % 37,9 % 50,5 % 100,0 %

Sivistys- ja kulttuuripalvelut  337 333  32 487  942  370 762 8221

Sivistys- ja kulttuuripalvelut 91,0 % 8,8 % 0,3 % 100,0 %

Yhteensä  350 169  74 336  56 688  481 194 10 669

Kaikki  Oulun kaupungin alle 18-vuotiaiden kustannukset 2016

Kaikki Oulun kaupungin alle 18-vuotiaiden palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset yhteensä sekä 
asukaskohtaisesti ( €/alle 18-v. ), jaettuna organisaatioittain sekä lasten ja nuorten palvelutarpeiden 

vaativuuden mukaisesti väreihin. Mahdollistaa organisaatiorajat ylittävän väestötason tavoite- ja 
resurssiohjauksen 

Asukaskohtaisten kustannusten jakautuminen

€/asukas €/asukas €/asukas €/asukas yht.

7 764 1 648 1 257 10 669

72,80 % 15,45 % 11,75 %

Hyte-tiedolla kokonaisnäky toiminnasta ja taloudesta



Avosairaanhoito Hoitaja- ja lääkärivastaanotto

Avoterveydenhoito Kouluterveydenhuolto

Avoterveydenhoito Opiskeluterveydenhuolto

Kuntoutus Fysioterapia

Mielenterveyspalvelut Mielenterveysavoerikoissairaanhoito

Suun terveydenhuolto Perushoito

Avosairaanhoito Yhteispäivystys

Lastensuojelu Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelu Ls/Perhehoito

Lastensuojelu Sijaishuolto yht.

Lastensuojelu Ls/Laitoshoito

Poissaolomerkinnät

Opetuksessa siirretty Yleinen tuki

Muut vaikeudet oppimisessa tai muut syyt osa-aikaiseen erityisopetukseen

Osatojakso psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa

Hetu- tason tiedon tuomat mahdollisuudet, 

vrt. lapsikohtainen budjetointi

Yhden henkilön vuoden aikana käyttämät perus- ja erityistason sosiaali- ja 
terveyspalvelujen sekä sivistys- ja kulttuuripalvelujen palvelut. Suuressa osassa em. 
palveluita kontakteja on ollut useita. Taulukon sisältöä on supistettu tietosuojasyistä. Mm. 
diagnoosit, poissaolopäivien määrät, toteutuneiden kontaktien määrät ja järjestykset olisi 
kuitenkin saatavissa alkuperäisessä aineistossa. 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisgOuDmbvXAhXoFJoKHV6IAr4QjRwIBw&url=http://papunet.net/materiaalia/kuvapankki/luokka/perheenj%C3%A4senet&psig=AOvVaw1LHtGcy_EobH9S7GbE2fTJ&ust=1510649771074992
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Kirjaaminen

Case Siun sote
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1) Kartoitus sen hetkisestä kirjaamisen tilanteesta
- kirjaamisasteet vuonna 2016 olivat hyvin vaihtelevia maakunnan eri kunnissa
- Kartoitettiin, miten henkilökunta oli kirjannut ja minkälaisten ohjeiden ja

käytänteiden mukaan kirjaamista oli tehty.

2) Luotiin kaikille yhtenäiset ohjeet
- eri aloille eriytetysti
- konkreettisuus ja käytännönläheisyys

3) Henkilöstön koulutus
- luennot, yksikkökohtainen koulutus ja yksilökoulutus
- henkilöstön roolit kirjaamisessa

a) työntekijät – konkreettinen ohjeistus, kuinka missäkin tilanteessa kirjataan
b) esimiehet – konkreettinen ohjeistus, kirjaamisen laadun seuranta ja tuotetun 
tiedon hyödyntäminen
c) pääkäyttäjät – kuinka he voivat antaa jatkuvaa ohjeistusta, neuvontaa.

Kirjaamisen kehittäminen
- Miten se tehtiin Pohjois-Karjalassa?



Kirjaamisen kehittäminen on jatkuva prosessi!
- yksiköiden tarkistusajot 2 kertaa kuukaudessa – korjaaminen
- keskitetyt tarkastusajot 1 kerran kuukaudessa
- konkreettiset tavoitteet

Positiivisuuden kautta liikkeelle!
- Prosessissa keskeistä on henkilöstön motivoiminen kirjaamiseen.
- Miksi kirjaamista tehdään - organisaatiota koskevat päätökset, suunnittelu, 

rahoitus ja tieteellinen tutkimus

Hyvin tehty kirjaaminen on henkilöstön oman työn apuväline!
- Kirjatun tiedon palautuminen henkilöstölle on tärkeää

- esimiehet käyvät läpi kirjaamisen avulla koottua tietoa yksiköstä

Kirjaamisen kehittäminen
- Mitä on opittu?



Kirjaaminen yhtenevästi maakunnan joka kolkassa ja palvelupisteessä on haasteellista.
- Keskeistä on huomioida pääkäyttäjäverkoston rooli.
Kirjaamisen tarkkuus voi vähitellen hiipua.
- Kirjaamisen tiimin käynnit esimiespalavereissa muistuttavat kirjaamisesta.
- Henkilökohtainen ”vieriopetus” on joskus paikallaan.
- Pääkäyttäjille hyvät ohjeet uusien työntekijöiden perehdyttämiseen.
- Organisaatiossa aiemmin työskennelleet voivat ohjata uusia työntekijöitä.

KAIKKIEN YHTEINEN TEHTÄVÄ
EI JÄTETÄ KETÄÄN YKSIN!
JOKAISEN OMALLA VASTUULLA
KIRJAA KERRALLA JA HUOLELLISESTI!

Muutokset kirjaamisen käytännöissä, vaatimuksissa ja ohjeissa aiheuttaa muutoksia 
koko prosessissa ja kirjaamisen verkostossa.
- Henkilöstö kokee helposti tekemänsä työn turhaksi.
- Ohjelmistomuutostarpeet
- Uudet ohjeet
- Kouluttaminen
- Uudet tarkastuslistaukset

Kirjaamisen kehittäminen
- Eteen tulleita haasteita ja ratkaisuja



Etunimi Sukunimi

Kiitos! 
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