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Konseptointi 
auttaa Kanta-

palvelujen 
suunnittelussa

30.4.2021Etunimi Sukunimi 2

”Konseptointi tehdään ennen uuden Kanta-palvelun tai niihin liittyvien 

asiakas- tai potilastietojärjestelmien merkittävän toiminnallisuuden tai 

sisällön kehittämistä tai päätöstä merkittävästä muutoksesta olemassa 

olevaan palveluun. ”



Työ ja toimintakykytiedon konseptoinnin
tavoite

Konseptoinnissa kuvataan
1. Työ- ja toimintakykytiedon kehittämisen tavoitetila, jossa työ- ja 

toimintakyvyn  mittaaminen  ja tiedon kerääminen sekä 
tallentaminen toteutuvat kansallisesti yhtenäisesti yli 
hallinnonalojen (sote, TE-palvelut ja Kela)

2. Kehittämissuunnitelma tavoitetilan saavuttamiseksi

3. Päätöksentekomalli työ- ja toimintakyvyn kansallisten 
mittareiden käyttöönottoon

Konteksti: Kanta-palvelut



Konseptia rakentamassa:

• Heidi Anttila, Matti Mäkelä, Heli Valkeinen, Jaana Taina, 
Tarja Räty, Heli Geitlin, Jemina Jeskanen, Riitta Konttinen

• Edustajat seuraavilta tahoilta: TEM, Eläkevakuuttajat, TTL, 
Kela, Suomen Kuntaliitto, Hyvinvointialojen liitto, Kuntoutuksen 
toimialayhdistys
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Konseptoinnin aikataulu

10/2020 STMn
toimeksianto,  Aloitus

12/2020 -2/2021 

Nykytilan kuvaus  
Työpajat 

3/2021

• Päätöksenteko-
malli valmis

• Kohdennettu 
kommentointi

NYT

• Yleinen 
kommentointi 
19.4. – 7.5.2021

5 (6)/2021

• Viimeistely 
kommenttien 
perusteella



Palastelu ”tutkintalinjoiksi”

• Vaikuttavuuden arviointi 
• Kansallinen päätöksentekomalli, mittaustieto, mittarit ja niiden 

rakenteet

toisiokäytön mahdollisuus (vaikuttavuus)

• Palveluprosessien sujuvuus 
• Työ- ja toimintakykytieto järjestelmissä, rakenteisuus. Työ- ja 

toimintakykymerkinnät,  työkykyarvio, yhteenvetotieto 
(lausunnot, todistukset, palautteet, suunnitelmat, ”kuntoutuksen 
tietosisältö”)

 tiedon sujuva käyttö,  tiedon ”liikkuvuus”
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Konseptointi ja kuntoutuksen 
uudistamisen toimenpide-ehdotukset

• Konseptointi antaa kehityspolun useimmille kuntoutuksen tieto-pohjaan ja tietojärjestelmiin liittyville  
toimenpide-ehdotuksille. -> ”miten kokoamme elefantin”

30.4.2021Etunimi Sukunimi 7

Ehdotus Konseptin vastaukset Ehdotettu seuraava askel

2 Arviointijärjestelmän 

kehittäminen, tiedon 

toisiokäyttö ja Akva –

raportoinnin  

laajentaminen

Yhtenäiset tietorakenteet mahdollistavat  

toisiokäytön ja Akva-raportoinnin 

tiedonkeruun muutoksen (jos tarvetta) 

Arvioinnin kokonaissuunnittelu

7 , 8 & 10  ICF

viitekehys ja 

kansalliset mittarit 

sekä niiden arviointi

Toimiametan asema mittarien rakenteiden 

välityksessä. Päätöksentekomalli kansallisten 

mittarien käyttöönotolle 

Päätökset, suunnitelmien 

täsmennys ja käyttöönotto

49 tietosisällöt Tunnistettu nykyinen tilanne  sekä 

kehitystarpeet, jotta ensiö ja toisiokäyttö 

mahdollista 

Määrittelytyö , toteutus ja 

käyttöönotot

50/ ICF-käsitteistö ja 

työ- ja toimintakykyä 

kuvaavat tiedot 

käyttöön

Kokonaissuunnitelma tiedon käyttöön eri

intressiryhmien osalta

Määrittely ja luokitusstrategiatyö, 

määrittelyt. Jatkosuunnittelu 

kuntoutuksen tietotarpeista ja 

niiden välityksestä muille 

hallinnonaloille
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Kansallisten mittarien 
päätöksentekomalli



Päätöksentekomalli
• Ainakin toisiokäytön tarpeisiin 

kansallisesti yhteisesti käytössä 
olevien työ- ja toimintakykymittarien 
määrän olisi oltava rajattua 

• Päätös valittavista mittareista  
tehdään viranomaispäätöksenä 
noudattaen oheista prosessia

• Kullekin vaiheelle kuvattu keskeiset 
toimijat, edellytykset, prosessin 
sisältö ja lopputulos

• Lopputuloksena kansallinen mittari 
otetaan laajasti käyttöön ja sitä 
voidaan hyödyntää vertailutiedon 
keräämiseen. 
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Päätö

s



Päätöksentekomalli 

• Koko prosessin omistajan taho, johon prosessin jokaisen 
vaiheen kaikki toimijat voivat lähtökohtaisesti luottaa, 
esim. THL 

• Prosessin omistaja on henkilöomistaja, jolla on tukenaan 
työryhmä ja valmistelijat

• Kokonaisprosessin omistaja on vastuussa siitä, että
• päätöksentekoprosessi käydään läpi 

• sen väli- ja lopputuloksesta viestitään asianosaisille

30.4.2021Mervi Pättikangas 10



Päätöksentekomalli

• Prosessin eri vaiheissa työskentelevä ”valmistelijat”, jotka 
tekevät valmistelua omissa työryhmissään.

• Prosessin vaiheista toiseen siirtyminen perustuu 
päätökseen, jonka tekee kyseisen prosessin vaiheen 
omistaja.

• Lopullinen, hallinnollinen päätös kansallisesta 
mittaustavasta tai mittarista tehdään 
omistajaorganisaatiossa sovittavien menettelytapojen 
mukaisesti

30.4.2021Etunimi Sukunimi 11



Tomiameta

• Toimiameta sisältää toimintakyvyn mittaamisessa 
tarvittavien välineiden rakenteet, aiheet ja käsiteluokat.

• Tietojärjestelmätoimittajat voivat käyttää Toimiametan 
sisältöä toteuttaessaan väline- ja aihesisältöä asiakas- ja 
potilastietojärjestelmiin tai mittaussovelluksiin.

• Ehdotetaan osaksi koodistopalvelun alustaratkaisuja  
kuten koodistopalvelin, Sosmeta ja Termeta

• Mittarit toteutettava erikseen eri potilas- ja 
asiakastietojärjestelmiin tai muihin mittaussovelluksiin.
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Ehdotus: Kansallinen käyttöliittymä 
rakenteisten mittarien käytön tueksi 

30.4.2021Mervi Pättikangas 13

Mahdollisena vaihtoehtona yhä myös kunkin erillisjärjestelmän toteutus
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Työ ja toimintakykytieto 
Kanta-palveluissa

Luonnoksemme  elefantista…



Yleiskuva tavoitetilasta/Kanta
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Lähtökohtana tiedon rakenteisuus ja 
rakenteinen kirjaaminen 

• Tiedon rakenteisuus ja rakenteinen kirjaaminen 
mahdollistavat potilaan toimintakyvystä tehtyjen 
havaintojen kertakirjaamisen ja yhteiskäyttöisyyden. 

• Se varmistaa, että kertaalleen kirjattu tieto on jatkossa:
• haettavissa

• tunnistettavissa

• hyödynnettävissä Kanta-arkistosta omassa tai toisessa 
organisaatiossa tai tietojärjestelmässä, Omakannassa ja 
toisiokäytössä
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Toimintakykytietomalli rakenteisuuden
pohjana
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Työ- ja toimintakyvyn rakenteisesta
kirjaamisesta

• Välitavoite: Työ- ja toimintakyvyn kirjaaminen yhteisin 
käsittein ja käyttötilanteen edellyttämin tiedoin jo 
määritellyllä tietosisällöllä 

• Tavoite: Työ- ja toimintakykytieto rakenteisena osaksi 
rakenteisia lausuntoja ja todistuksia, palautteita yms. 
kuntoutuksen tietosisältöjä

Yhteinen kirjaustapa – yhteinen ymmärrys

 Tiedon parempi hyödyntäminen 
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Tiedon lähteet

• Tietoa syntyy 
• Sosiaali– tai terveydenhuollon palvelutilanteessa

(tai sen kontekstissa esim. ennen käyntiä) ammattilaisen

tuottamana tai kansalaisen tuottamana
• Mittari/havaintotietoa

• Edellä mainittuja hyödyntävää yhteenvetotietoa

• Muualla,  esim. hyvinvointisovelluksissa kansalaisen

tuottamana
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Tieto on nähtävillä

• Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle asiakas- ja 
potilastietona 

• Kansalaiselle Omakannassa
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Työ- ja toimintakykytiedon nykytilan 
tietovirrat
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Tieto välitetään 

• Kanta–palvelujen kysely- ja välityspalvelulla
• Muiden toimi- tai hallinnonalojen ammattihenkilöille

• Välittäjä on ammattihenkilö (lakisääteinen oikeus ja 
kansalaisen suostumus) tai kansalainen (”omavälitys”)
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KYSYMYKSIÄ?

MUISTA 
KOMMENTOINTI 
vielä muutaman 

päivän ajan!

THL.FI/  AIHEET / 
TIEDONHALLINTA 

SOSIAALI- JA 
TERVEYSALALLA/
AJANKOHTAISTA/ 

LAUSUNTOKIERROKSEL
LA

30.4.2021Mervi Pättikangas 23


