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Mikä malli uudella hallituksella?
TOIVO-ohjelma

Tiedolla ohjaaminen ja johtaminen maakunta- ja sote-
uudistuksessa

12.2.20183

Valtioneuvoston 
ohjauksen valmistelu

KUVA-mittarit ja 
maakuntien arviointi
(STM OHJA ja THL)

Valtakunnallisten 
viranomaisten 

tiedontuotanto ja ICT

Maakuntien 
järjestämisen 

valmistelu

”Järjestämisen 
tietomalli” 

(Maakunnat ja 
SoteDigi)

SoteDigin ja 
maakuntien 

tiedontuotanto 
ja ICT



Kuva-mittaristo ja THL:n arviointi ohjauksen ja yhteistyön tietopohjana

• Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen valmistelun yhteydessä vuosien 
2015 -2019 aikana kehitettiin uusi kansallinen tiedolla ohjauksen toimintamalli 
vuorovaikutustyökaluksi ministeriön ja sote-järjestämisestä vastaavien yhteistyötä varten. 
Uudessa toimintamallissa tilannetta eri alueilla arvioidaan säännöllisesti yhdessä alueiden 
kanssa.

• Arvioinnin ja yhteisten keskustelujen pohjaksi muodostetaan yhteinen tilannekuva, joka 
tehdään hyödyntäen yhdessä sovittuja seurannan mittareita.

• Uutta toimintamallia on kokeiltu kahdesti. STM:n ja alue-edustajien keskusteluissa 
toimintamalli on todettu tärkeäksi säilyttää. THL on varautunut jatkamaan alueellisen 
tilannekuvan kokoamista arviointiraporteiksi. Mittariston tiedot ovat myös alueiden omassa 
käytössä.

• Mittariston mukainen tuoreimpaan tietoon päivittyvä vertailutieto on saatavilla THL:n
Tietoikkunasta, jonka aluepohja muutettiin huhtikuussa 2019 sairaanhoitopiiripohjaiseksi 
vertailuksi kuntatietoineen. 

17.4.20194 Hankejohtaja LT Päivi Hämäläinen, STM



Muutamia KUVA-työryhmän keskeisiä linjauksia
• Nykytietotuotannon parantamisessa on tärkeä keskittyä rekisterien ja 

tietotuotantolinjojen kehittämistoimiin, jotka ovat eduskunnassa hyväksytyn HE 
toisiokäyttölakipaketin toimeenpanoa sekä tietotuotannon nopeuttamiseen 
(tietotuotannon sisällöissä ja prosesseissa on paljon korjausvelkaa)

• Uusina tietotuotantolinjoina esitetään pystytettäväksi sosiaalihuollon 
avopalvelujen rekisterit, ensihoidon tiedonkeruu, ikäihmisten toimintakyvyn ja 
hoitoisuuden tiedonkeruu, valvonnan tietojen raportointi ja valinnanvapauden 
seuranta

• Alueiden ja SoteDigin yhteistyönä ensisijaisesti toteutettavina nähdään jatkuva 
asiakaspalaute, tietopaketit, potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmät (Drg-
perhe) ylläpito ja kehittäminen ja työhyvinvointitiedonkeruu. Lisäksi eri 
toimijoiden kansalliset roolit laaturekistereissä on hyvä selventää  
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TOIVO-OHJELMAN KEHITTÄMISVAATIMUKSET

Maakunnat / SoteDigi Valtakunnalliset viranomaiset

Raportointi • maakunnan johdolla on käytettävissään ajantasaiset 

modernit raportointityövälineet

• maakuntien ja valtioneuvoston tarvitsema kansallisesti 

tuotettu tieto löytyy yhdestä paikasta helposti

• tietoa käytetään rajapintojen kautta muissa 

käyttöliittymissä

Tiedontuotantoprosessien

uudistaminen

• maakunnat tuottavat järjestämisessä vaadittavan 

ensimmäisen vaiheen tiedon yhdenmukaisella ja 

vertailukelpoisella tavalla

• johtamisessa hyödynnetään niin maakunnan itsensä 

tuottamaa kuin valtakunnallisestikin tuotettua tietoa

• tieto on ajantasaista

• tietoa on kattavasti hytestä ja sote-palveluista

• viranomaisten päällekkäiset tiedonkeruuvelvoitteet on 

purettu ja sote toimijoiden hallinnollista taakkaa on 

kevennetty

Tietorakenteiden yhtenäistäminen ja 

niiden toimeenpano

• henkilökuntaa motivoidaan systemaattiseen kirjaamiseen

• ammattilaisten käyttöliittymien käytettävyyttä on parannettu 

kertakirjaamisen mahdollistamiseksi

• kirjaaminen tapahtuu kansallisten ohjeiden pohjalta

• kansalliset tietomäärittelyt on harmonisoitu siten, että 

tiedot voidaan kertakirjata luontevasti osana 

palveluprosesseja

• kansalliset kirjaamisohjeet on yhtenäistetty 

kertakirjaamisen tavoitteen mukaiseksi. ei erillisiä 

kirjausohjeita eri käyttötarkoituksiin

Yhteiset data-alustat yms. teknologia • maakuntien tietotuotanto toteutetaan kustannustehokkaasti 

hyödyntäen mahdollisimman paljon yhteisiä ICT-ratkaisuja

• tiedontuotannon prosessi on yhtenäistetty toimimaan 

teknisesti yhtenäisellä alustalla



JÄRJESTÄJÄN TIETOJOHTAMISEN 

JATKOKEHITTÄMISEN SKENAARIOT

Yhdenmukainen 

tieto

Paikallisesti 

määritelty tieto

Yhteinen teknologia

Paikallinen teknologia

+  Vertailukelpoinen tieto

+  Merkittävästi alemmat kehityskustannukset

+  Tasaa alueiden välisiä eroja

+  Erityisosaaminen hyödyttää koko maata

- Alueiden erityispiirteisiin vastaaminen hankalampaa

- Uudet teknologiset investoinnit osin päällekkäisiä jo 

olemassa olevien ratkaisujen kanssa

- Hitaampi kehittäminen

+    Ketterämpi eteneminen

+    Alueelliset erityispiirteet helpompi huomioida

+    Hyödyntää jo tehtyjä teknologiainvestointeja, 

joustavuutta kehittää niiden päälle

- Kehittäminen sirpaloituu 

- Tiedon vertailukelpoisuus heikkoa

- Korkeat kehityskustannukset 

- Alueiden väliset erot kasvavat entisestään

- Osaavia tekijöitä vaikea saada kaikille toimijoille

Yhdenmukaisuus

Monimuotoisuus Sisältökoordinaatio

+   Vertailukelpoinen tieto

+   Tasaa alueiden välisiä eroja jonkin verran

+   Sisältöön liittyvä erityisosaaminen hyödyttää koko maata

+   Jättää tilaa alueellisille teknisille ratkaisuille ja joustavalle 

jatkokehitykselle

- Tekniset kehityskustannukset korkeat

- Jättää ison vastuun järjestäjille teknisten ratkaisujen 

toteutuksesta. Osa alueista ei ehkä pysty itse tästä vastaamaan?

+    Alhaisemmat tekniset kehityskulut

+    Hyödyttää niitä alueita, jossa ei ole vielä 

teknistä kehitystä tehty

+    Kehittäminen sirpaloituu 

- Tiedon vertailukelpoisuus heikkoa

- Tekninen kehittäminen ilman yhteistä sisältöä 

tällaisessa kohteessa ei kovin mielekästä

Tekninen koordinaatio



DIGITALISAATIO JA TIETO MERKITTÄVÄSSÄ 

ROOLISSA UUDESSA HALLITUSOHJELMASSA
• ”Uudistus tarvitsee tuekseen toimivat 

tietojärjestelmä- ja 
tiedonhallintajarjestelmät sekä 
kattavan tietopohjan ja yhtenäisen 
tavan raportoida. Tietojärjestelmien 
yhteensovittaminen, ICT-valmistelu ja 
muu sote-kehittämistyön rahoitus 
turvataan siirtymävaiheen aikana.”

• ”Sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluiden ja johtamisen 
kehittäminen edellyttää tutkittua tietoa 
ja tiedolla johtamista.”

• ”Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietopohja yhtenäistetään palveluiden 
laadun parantamiseksi ja 
kehittämiseksi.”
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YHTEENVETO

• Sipilän hallituksen eroaminen keskeytti maakunta- ja SOTE-
uudistuksen toimeenpanon
• Valmistelurahoituksen käyttökielto

• Uuden hallituksen linjaukset vielä auki
• Maakuntavalmistelun jatko?
• Valtakunnallisten yhtiöiden asema?

• TOIVO-ohjelman jatkaminen STM:n prioriteeteissä korkealla
• Valtakunnallisten viranomaisten kehittämiselle 

rakenneriippumattomat suuntaviivat olemassa (KUVA-raportti)
• Järjestäjätason tiedolla johtamisen kehittämisen tarve selvä ja 

tunnustettu laajasti. Miten tämä organisoidaan riippuu 
olennaisesti uuden hallituksen linjauksista.

• Uusi SOTE-tietojen toissijaisen käytön laki luo pelisäännöt tietojen 
yhdistelylle ja mahdollistaa paljon



Lisätietoja:

Mikko Huovila
Sähköposti: mikko.huovila@stm.fi
Twitter: @mikkohuo

Sosiaali ja terveysministeriö
Internet: stm.fi
Twitter: @STM_Uutiset


