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RYHMÄ 1: 

Miten saamme vertailukelpoista 

taloustietoa?

Vetäjinä Anssi Vartiainen, STM ja Janne 

Kastinen, Siun Sote



MIKÄ OSA TIEDOISTA PITÄISI OLLA YHTEISESTI MÄÄRITELTYJÄ, 

KUN KYSEESSÄ OVAT TIETOPAKETIT JA TUOTTEISTUSTIETO?

• Yhteisesti määritelty

• Käsitemalli (palvelukuvaus/tuotekuvaus)

• Tuotteen tiedot (nimi, kuvaus, yksikkö)

• Metatiedot (tili, kumppani, palvelu)

• Kustannuslaskenta

• Vyörytysperiaatteet

• Valvonta

• Auditoinnit

• Huomioita

• Tarvitaanko lainsäädäntöön muutoksia?

• Realistinen aikataulu  Lyhyt aikaväli / pitkä aikaväli

• Miten nähdä lähetetty tieto?  Tietoa tiedosta  Palaute tiedon antajalle

• Tieto mahdollisimman nopeasti avoimeksi kaikkien nähtäville

• Raportointivelvollisuus osaksi rutiinia  käsitellään omaa dataa

• Ei lisää koodistoja

• ”Osaajat samaan koppiin”  Ei esim. talouskylki edellä
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Ryhmä 1: millä varmistetaan benchmarking-tiedon 

yhtenevyys?

YHTEINEN TIETOPOHJA
Yhtenäiset kirjaamismääritykset Kanta/Kansa/JHS-tilikartta

Organisaatioriippumaton kertakirjaaminen, joka automatisoitavissa

Yhteiset kansallisesti määritellyt käsitteet 

ATJ-/PTJ-tietojen kohdentaminen kansallisiin koodistoihin

Välisuoritteiden määrittely kansallisten koodistojen avulla

Perussuoritteiden/tuotteiden/palvelujen määrittely kansallisten koodistojen avulla

TIEDON VALIDOINTI/AUDITOINTI
Yhdenmukainen kirjaaminen eri alueiden ja toimijoiden välillä (koulutus, perehdyttäminen, 

sovelluskehitystyö, benchmarking, hyödynnetään strategisessa-/päivittäisjohtamisessa)

YHTEINEN PALVELUJEN LUOKITTELU
Palvelujen/tuotteiden luokittelu keskitetysti

Palveluluokittelun kansallinen tietomalli

Vertailtavien palvelukokonaisuuksien määrittely keskitetysti

KANSALLINEN RAPORTOINTINÄKYMÄ
Yhteinen paikka, josta tieto on saatavilla
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RYHMÄ 1: MILLÄ VARMISTETAAN 

BENCHMARKING-TIEDON YHTENEVYYS?

• Koordinaatio, kansallinen tietojohtaminen

• Kaikki sotekustannukset mukana

• Järjestelmätoimittajien kanssa tehtävä työ

• Muutosjohtaminen
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RYHMÄ 2: 

Miten toissijaisen käytön lakia sovelletaan 

tietojohtamiseen?

Vetäjinä Johanna Seppänen, Findata ja Joni 

Komulainen, STM

Yhteenvetoa työstämässä Outi Äyräs-

Blumberg, STM



MITEN TOISSIJAISEN KÄYTÖN LAKIA SOVELLETAAN 

TIETOJOHTAMISEEN?

• Työpajassa keskusteltiin toisiolain soveltamiseen liittyvistä 

kysymyksistä. Useimpiin kysymyksiin löytyy vastaus STM sivuilta.  

• Usein kysytyt kysymykset: https://stm.fi/usein-kysyttya-sote-

tiedon-toisiokaytosta

• STM järjestää toisiolakiin liittyvän webinaarin 18.6.2019: 

https://stm.fi/tapahtumat/2019-06-18/webinaari-toisiolaki-ja-lain-

soveltaminen
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RYHMÄ 3: 

Miten yhteistyö tulisi organisoida?

Vetäjinä Mikko Huovila, STM ja Merja 

Tepponen, Eksote



Miten yhteistyötä tulisi organisoida?
• Vapaaehtoisuuden perusteella
• Lisäarvoa hyötyä osallistujille,  tuottavaa toimintaa verkostossa, myös kumppanuudet  esim. 

tietojärjestelmätoimittajat huomioitava
• Soten ulkopuolella olevat yhteistyötoimijat tulisi huomioida (esim. ymp.th)
• Verkosto ei saa pysähtyä vaikka esim. hallitukset vaihtuu
• Huomioidaan olemassa olevat verkostot esim. Akusti Kuntaliitto ja muut esim. vapaaehtoiset 

verkostot
• Kansallinen hanketoimisto (esim. samoin kuin ereseptin käyttöönotossa), kansalliset tuottajat esim. 

Vimana, sotdigi ja ministeriöiden tutkimuslaitokset
• Miten saadaan olemassa oleva tieto riittävästi ja laadukkaasti hyödynnettyä
• Tiukka rakenteellinen määrittely, kirjaaminen, rakenteellinen data, mutta määritelyä ei kannata 

jatkaa ”mikrotasolle” 
• Tiukka kansallinen ohjaus, ministeriö, kansallinen hanketiimi

– Ohjaus vahvemmin määrittelyyn ja standarndointiin
• Erilaiset tietotarpeet huomioitava (tuottajilla, järjestäjillä sekä kansallisesti erilaisia tarpeita)
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Miten yhteistyötä tulisi organisoida?

• Esim. Alueellinen Sote- ohjausryhmä maakunnissa
– Sovitaan yhdessä organisaatioiden ( maakunnan sote toimijoiden,  ICT-

toimijoiden ja esim. HYTE) mihin kehittämistä suunnataan, mihin 
resursseja kohdennetaan

– Valmisteltuja asioita, kansalliset linjaukset, ICT ja toiminta yhdessä
– Yhteistyö kansallisen tason kanssa

• Esim. Kansallinen ohjaus esim. Kuntaliitto, THL, Kela, STM
– Kokoaisi valtakunnallisen verkoston, neuvottelukunta/ohjausryhmä.  

Linjauksia mihin suunnataan mennään
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RYHMÄ 4: 

Millaista teknologista yhteistyötä olisi 

järkevää tehdä?

Vetäjinä Tuuli Mäkiranta-Laitinen, Kela,  

Marjaana Siirala, Turun kaupunki ja Riku 

Korhonen, SoteDigi Oy



Ryhmä 4: Minkälaiset asiat olisi mielekästä tehdä yhdessä ja 
erikseen? 

• Yhdessä:
– Tulee olla yhteinen koordinaatio, jotta tulee näkyvyys siihen, mitä on menossa (tällaista työtä on tehty Mati- ja Valtava-

hankkeissa)
– Yhteiset tietomallit ja yhteistyö niiden tekemisessä. Tähän tulee varata riittävästi aikaa
– Tiedon omistajuus ja rekisterinpitäjyys tulee olla kaikkien tiedossa ja löydettävissä
– Suostumustenhallinta omien tietojen käyttöön (tietojen ensisijainen käyttö)
– Tulee määritellä, mitä seurataan. Tietojen tulee olla yhteismitallisia
– Kansallisten käyttötapausten määrittely mitä halutaan tehdä  tämän jälkeen ratkaisun suunnittelu
– Avoin innovaatioyhteisö

• Erikseen:
– Voi olla perusteltua, että isoilla alueilla on joitain omia ratkaisuita. Ratkaisujen tulee kuitenkin kommunikoida keskenään
– Kokeilut, innovaatiot myöhemmin näiden pohjalta tuotettavissa kansallinen ratkaisu  vaatii yhteistä koordinaatiota

• Yleistä:
– Yleisesti tulee miettiä, millaisia ratkaisuita kannattaa rakentaa. Tietoallas ei ratkaise kaikkia ongelmia
– Tiedon hyödyntäminen ja hyödynnettävyys tulee ottaa huomioon ratkaisujen suunnittelussa
– Yhteisissä ratkaisuissa on laajempi tietopohja, joka mahdollistaa esim. AI:n käytön
– Tehdään jatkuvaa kehitystä yhtenäisissä ratkaisussa ketterästi
– Turha vastakkainasettelu unohdettava  tehtyjä ratkaisuita tulee voida hyödyntää yhteisesti
– Ennakointiin ja ennustettavuuteen tulee saada uudenlaisia ratkaisuja  suuri tietomäärä mahdollistaa tämän
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Ryhmä 4: Mitä raportointi- ja ennakointialustalta edellytetään? 

Paikallisesti:

• Lähes reaaliaikaista

• Operatiivisen toiminnan tuki 
ketterästi

• IAM

• Paljon tarpeita  kuorma

• Räätälöitävä

• Yksi totuus, testattu tieto

• Tuottaa tiedon tuottajalle 
välitöntä hyötyä

Kansallisesti:
• Palvelee eri tasoja

– Kansalainen
– Ammattilaiset
– Sensitiivinen tieto / aggregoitu tieto

• Tiedon julkisuus / yksityisyys
• IAM
• Pystyy hyödyntämään useita tietolähteitä
• Tuki eri tasoille

– Käyttö
– Kehittäminen

• Standardiraportit
• Tieto ulos rajapintojen kautta
• Strateginen toiminta
• Vertailu, yhteinen hinnoittelumalli
• Governance, omistaja
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Ryhmä 4: Miten minimivaatimukset saadaan asiakas- ja 
potilastietojärjestelmiin? 

Miten varmistetaan yhdenmukaisuus, vertailukelpoisuus?

• Potilastiedon arkisto  <> tilastotiedot (40-60 %)
• Toimittajanäkökulma:

– Ohjeistukset toteuttajaystävällisiksi (hierarkisuus), yksiselitteisiksi – tukea toimittajille, ”ei 
keppiä vaan porkkanaa”

• Toimintayksiköt
– Kirjaamisohjeistusten yhtenäistäminen, palaute tekijöille asti, positiivisen kautta, läpinäkyvyys, 

raportointiratkaisut
– Hyötyjen osoittaminen kaikilla tasoilla

• Järjestelmiin
– Automaattivalidointi ja –verifiointi, algoritmit
– Kertakirjaaminen, tieto siirtyy tarvittaviin paikkoihin (turha kirjaaminen pois)

• Turhat minimivaatimukset / tiedonkeruut pois
• Tietojärjestelmäsopimuksissa huomiointi vaatimuksissa
• Onko minimitietovaatimukset valmiita?
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