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Sote-arviointi 101 

• THL on toteuttanut  STM:n toimeksiannosta (shp)-
aluekohtaiset asiantuntija-arviot palvelujen 
yhdenvertaisesta saatavuudesta ja 
kustannusvaikuttavasta toteutuksesta. Tuoreimmat 
arviot on julkaistu 12/2019. (www.thl.fi/arviointi) 

• Arvioinnin tietopohja koostuu indikaattoritiedoista 
(KUVA), dokumenttiaineistoista ja alueiden 
yhteyshenkilöiden kanssa käytävistä keskusteluista.  

• THL:n Sote-arviointiyksikkö (perustettu 1.1.2018) 
toteuttaa arviot. Työhön osallistuu suuri joukko 
asiantuntijoita THL:stä, Valvira ja AVI:t. Alueiden 
yhteyshenkilöiden ja asiantuntijoiden rooli on 
merkittävä arvioiden onnistumisen kannalta.  

• Sote-arviointi tuottaa pohjatiedon STM:n ja alueiden 
välisiin ohjauskeskusteluihin.  
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Sote-arvioinnin tietopohja 
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• Arvioinnin sisältö perustuu 
viitekehykseen (”framework”), jossa 
määritellään  

1) suoriutumiskyvyn ulottuvuudet (esim. 
saatavuus, laatu jne.) 

2) sote-toiminnot (esim. 
perusterveydenhuolto, ikääntyneiden 
palvelut jne.)  

3) Kolmas dimensio viitekehyksessä on 
tarkasteltava alue. 
  

• Viitekehyksen palasia, vaikkapa 
Kymenlaakson erikoissairaanhoidon 
saatavuutta, voidaan tarkastella tiedon 
näkökulmasta… 

 

 



Sote-arvioinnin tietopohja 
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• Yhtä palaa voidaan tarkastella usealla eri 
indikaattorilla, yhdellä indikaattorilla, mutta isosta 
osasta viitekehystä (eli sote-järjestelmää) tietoa ei 
yksinkertaisesta ole saatavilla. 

• Kun tietoa on saatavilla, voidaan arvioida onko tieto 
tarpeeksi: 

1) Relevanttia (kuvaako palaa olennaisesti) 

2) Tarkkaa (ml. ajantasaisuus) (kuvaako palaa tarkasti) 

3) Alueellisesti kattavaa (saadaanko joka siivusta 
yhdenmukaisesti) 

4) Erottelukyky hyvä (antaako joka siivulle eri arvon) 

5) Yksiselitteisesti tulkittavissa 

6) Teknisesti toteutettavissa järkevin resurssein (€/pala) 

 

 



Tiedon tasot arvioinnin näkökulmasta   

Koko maa 

Alue 

Organisaatio 

Palvelu-
piste 
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• Koko maan indikaattorikohtaista keskiarvoa 
voidaan käyttää yleisen kehityssuunnan 
tarkastelussa, mutta tietojen hyödyllisyys 
tietojohtamisessa on pieni ilman aluekohtaisia 
tietoja.  

• Aluekohtaiset tiedot muodostavat pohjan 
arvioinnille. Pysyvät aluetasot antavat myös 
mahdollisuuden trendien tarkasteluun.  

• Vain pieni osa arviointitiedosta saadaan 
organisaatioiden osalta, vaikka organisaatiot 
järjestävät palvelut (§ 9.2.2007/169). 
Organisaatiolla tarkoitetaan esimerkiksi 
kuntayhtymää tai muuta yhteistoiminta-aluetta.  

• Palvelupistetietoa on hyvin vähän saatavilla, 
vaikka se olisi alueellisen tiedolla johtamisen 
näkökulmasta erittäin arvokasta. Suomesta 
puuttuu toimiva toimipisterekisteri.  



Haasteet arvioinnin näkökulmasta   

Koko maa 

Alue 

Organisaatio 

Palvelupiste 
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• Tietoja kerätään yhdelle tasolle, jolloin tietoa 
ei voida ”disaggregoida” alemmalle tasolle 
muuhun (esim. tiedolla johtamisen) käyttöön. 
Esimerkiksi perusterveydenhuollon lääkärille 
pääsy kuntatasolla.  

• Tietorakenteet eivät täysin tue toisiaan. 
Suomessa ei ole virallista luokittelua esimerkiksi 
siitä, miten eri organisaatiot suhteutuvat eri 
alueisiin.  

• Palvelupisteistä ei ole olemassa yhteisesti 
sovittua taksonomiaa eikä toimivaa rekisteriä. 

• Eri tasojen tietoja ei voi tarkastella yhdestä 
raportointikanavasta (vielä). Usein puhutaan 
”porautumisesta”.  

TOIVO 



TOIVO-OHJELMAN TAVOITE 

Mahdollistetaan sote-uudistusten tavoitteisiin pääseminen 
laadukkaan johtamisen, ohjauksen ja valvonnan tiedon avulla. 

VALTAVA-HANKKEEN TAVOITE 

Kansallinen sote-tietotuotanto mahdollistaa: 
1) viranomaisten seuranta-, arviointi-, ohjaus- ja 

valvontatyön 
2) maakuntien johtamisen kansallisessa 

kokonaisuudessa 

TAVOITE 1 
 

Tuotanto: Yhtenevä 
sote-tietotuotanto 

tarjoaa 
vertailukelpoista 

tietoa  

TAVOITE 2 
 

Sisällöt: Sote-tieto 
on sisällöltään 

oikeaa, riittävän 
kattavaa ja oikea-

aikaista 

TAVOITE 3 
 

Järjestelmät: Sote-
tieto hyödynnetään 

pääosin yhden 
käyttöliittymän ja 

yhteisten 
rajapintojen kautta 

VIRTA-HANKKEEN TAVOITE 
 

Mahdollistaa maakuntien tietojohtamisen 
kokonaisvaltainen kehittäminen. 

TAVOITE 1 
Maakuntajärjestäjällä on 

ajantasainen ja luotettava 
tieto, jonka perusteella se 
pystyy täyttämään kaikki 

lakisääteiset tehtävät, 
johtamaan toimintaa sekä 
seuraamaan, ohjaamaan ja 

valvomaan koko 
tuottajaekosysteemiä. 

 

TAVOITE 2 
Maakunnille tuotetaan kunkin 

maakunnan tilanteen ja 
tarpeen mukaiset teknologiset 

välineet. 
Teknologiaratkaisuissa 

huomioidaan jo olemassa 
olevat ja toteutuksessa 

pyritään mahdollisimman 
vähäiseen integraatioiden 

määrään. 

Toivo-ohjelman & Virta- ja Valtava-hankkeiden 
tavoitteet 
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Kenelle hanketta tehdään 

KOHDERYHMÄ 1 

• Kansalliset sote-tietoa tuottavat ja hyödyntävät 
viranomaiset 

KOHDERYHMÄ 2 

• Maakuntien (alueiden) johto 

 

• Toivo-ohjelman johtoryhmä korosti yhteistyötä 
sidosryhmien kanssa sekä yhdessä tekemistä (Toivo-Valtava-
Virta). 
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Kansallinen sote-tietotuotanto mahdollistaa: 
1) viranomaisten seuranta-, arviointi-, ohjaus- ja valvontatyön 

2) maakuntien johtamisen kansallisessa kokonaisuudessa 

Järjestelmät: Sote-tietoa 
hyödynnetään pääosin yhden 
käyttöliittymän ja yhteisten 

rajapintojen kautta  

Tuotanto: Yhtenevä sote-
tietotuotanto tarjoaa 

vertailukelpoista tietoa 

Sisällöt: Sote-tieto on sisällöltään 
oikeaa, riittävän kattavaa ja oikea-

aikaista 

Valtava-hanke 

A. Kehitetään  ja 
toimeenpannaan prosesseja, 
ohjeistusta, metatiedon hallintaa 
ja kumppanuusmalleja 

KOHDERYHMÄ 1 
Kansalliset sote-tietoa 
tuottavat ja hyödyntävät 
viranomaiset 

0. Hankkeen suunnittelu, 
hallinnointi johtaminen ja 
muut yleiset toimenpiteet 

Hankejohto  A. Tuotanto  

0.1 Hankkeen rakenteiden 
kehittäminen 
 
0.2 Hanke-suunnitelman 
viimeistely 
 
0.3 Rahoituksen varmistaminen 
 
0.4 Juridisten kysymysten 
selvittäminen 
 
0.5 Hankehallinnon 
käytänteiden määrittäminen 
 
0.6 Yhteistyömallien 
rakentaminen ja toimeenpano 
 
0.8 Raportointi 
 
0.9 Jalkautuksen 
varmistaminen 
 
0.10 Riskienhallinta 

Päämäärät / 
Perimmäiset hyötyjät = 

suomalaiset 

A1 Tietotuotannon yhteisen prosessin 
ja tietotuotannon hallintamallin 
kehittäminen ja toimeenpano  
 
A2 Käsitteiden, tietorakenteiden, 
luokitusten ja koodistojen kansallisen 
prosessin kehittäminen ja 
käyttöönottosuunnitelma. 
 
A3 THL:n nykyisten tiedonkeruiden ja 
asiakas- ja potilasasiakirjojen  
tietomäärittelyjen ja tietosisältöjen  
yhdenmukaistaminen 
 
A4 Ohjeistuksen ja koulutuspaketin 
tuottaminen   
 
A5 Kansalliseen ohjaukseen valittujen 
mittareiden metatietojen kehittäminen 
ja julkaisu 
 
A6 Kumppanuusmallin kehittäminen 
THL:n ulkopuolisten tiedontuottajien 
tiedontuotannon varmistamiseksi ja 
yhteisten prosessien kehittämiseksi. 

KOHDERYHMÄ 2 
Maakuntien johto 

B. Parannetaan sekä laajennetaan 
sote-tietopohjaa ja kehitetään 
sen  raportointia 

B. Sisällöt 

B1 Olemassa olevien THL:n 
tietotuotantolinjojen sisällön 
oikeellisuuden, kattavuuden ja 
oikea-aikaisuuden parantaminen  
 
B2 Kelan, Valviran, Tilastokeskuksen 
ja Valtiokonttorin sekä Työ- ja 
elinkeinoministeriön 
tietotuotantolinjojen sisällön 
oikeellisuuden, kattavuuden ja 
oikea-aikaisuuden parantamisen.  
 
B3 Uusien tuotantolinjojen 
rakentaminen 
 
B4 Nykyaikaiseen data-analytiikkaan 
perustuvat valvonnan 
toimintatapojen selvitysten 
tekeminen ja käyttöönotot 
 
B5 Kansalliseen ohjaukseen 
valittujen mittareiden 
raportointinäkymien määrittely ja 
konseptointi 

C. Rakennetaan yhteinen IT-
infrastruktuuri sote-tiedolle sekä 
uudistetaan nykyisiä ratkaisuja 

C. Järjestelmät 

C1 Raportoinnin 
verkkopalveluratkaisun 
rakentaminen ja  hallintamalli 
 
C2 Tiedon analysointivälineiden 
hankinta ja hallintamalli  
 
C3 Data-alusta-ratkaisun 
laajentaminen ja hallintamalli 
 
C4 Data-alustan tukipalvelun 
rakentaminen ja hallintamalli 

1 Kuvataan sote-tietotuotannon 
kokonaisarkkitehtuuri  ja tuetaan 
sen kehittymistä 

Arkkitehtuuri 

1.1 Kansallisen 
kokonaisarkkitehtuurityön 
seuraaminen 
 
1.2 Hankkeen 
kokonaisarkkitehtuurin 
kehittäminen 
 
1.3 Tavoitearkkitehtuurin, 
tietoarkkitehtuurin, 
ratkaisuarkkitehtuurin ja teknologia-
arkkitehtuurin rakentaminen ja 
jatkuva kehittäminen 
 
1.4 Kansallisesti sovittujen 
muutosten sovitus hankkeen 
arkkitehtuuriin 
 
1.5 Arkkitehtuurin jalkauttamisen  
ohjaaminen 
 

2 Hankkeen 
vaikuttamisviestinnän suunnittelu 
ja toteuttaminen 

Viestintä 

2.1  Määritellään hankkeen 
viestinnän kohderyhmät ja 
ydinviestit 
 
2.2 Viestintäsuunnitelman laadinta 
ja sen toimeenpano 
 
2.3 Sovitetaan hanketason viestintä 
ohjelmatason viestinnän kanssa 
 
2.4 Varmistetaan, että kaikki eri 
toimijat saavat tiedon hankkeista ja 
lisätään hankkeen osapuolten 
yhteistyötä  
 
2.5 Edistetään tietämystä 
hankkeessa syntyvistä tuotoksista, 
sekä niiden käyttöönotosta 
 
2.6 Minimoidaan riskien 
toteutumista ja toteutumisen 
vaikutuksia hyvän hankeviestinnän 
keinoin 
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Tietotuotannon uudistaminen Valtava-
hankkeessa 

 

• Suuntaviivat hankkeen toiminnalle  ja tavoitteita toimeenpaneville projekteille on 
muotoiltu mm. KUVA-toimeenpanoalatyöryhmän loppuraportin ehdotuksista ja 
THL:n sote-tietopohjahankkeesta.  

• Lisäksi huomioidaan nykyisestä hallitusohjelmasta nousevia tarpeet. 
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Uudistamisen toimenpiteitä ovat 
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Rakennetaan yhteinen 
IT-infrastruktuuri sote-
tiedolle sekä 
uudistetaan nykyisiä 
ratkaisuja 

Kehitetään nykyisiä tietotuotantolinjoja ja 
pystytetään uusia tietotuotantolinja 

Parannetaan sekä laajennetaan sote-tietopohjaa ja 
kehitetään sen  raportointia 

Parannetaan olemassa olevien THL:n 
tietotuotantolinjojen sisällön oikeellisuutta, 
kattavuutta ja oikea-aikaisuutta 

Paikataan keskeiset tietopohjan aukkokohdat 
 

 

Varmistetaan 
tiedon muodostuminen 
 Yhtenäistetään ja kehitetään 
tietotuotannon prosesseja, parannetaan 
kirjaamisen ohjeistusta, metatiedon 
hallintaa ja kumppanuusmalleja 



 
Valtava-hankkeen projektit: 
Valmistelun tilanne maaliskuussa 2020 
 
• Koska kaikkia projekteja ei voida käynnistää yhtä aikaa, suunnitteluvaiheessa 

projektit on jaettu kolmeen ryhmään: 
• ensimmäisenä käynnistettävät,  

• toisena käynnistettävät sekä 

• prioriteetin 2 projektit 

• Ensimmäisenä käynnistettävät projektit ovat kypsyystasoltaan pisimmällä. 

• Nyt suunnittelu on keskittynyt vuosiin 2020-2021. Useat projektit kuitenkin 
jatkuvat vielä vuoden 2021 jälkeen. 

• Osa projekteista muotoutuu tarkemmin vuoden 2020 aikana. 
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Prioriteetin 1 projektit:  
Ensimmäisenä ja toisena käynnistettävät, kevät 2020 

 

1. Rokotusrekisteripilotti  

2. Diabetesrekisteri   

3. Potilastiedon arkisto tietoalustalle 

4. Tietoalusta 

5. Tietotuotantomalli 

6. Tietorakenteet ja luokitukset 

7. Perusterveydenhuollon hoitoonpääsy  

8. Sosiaalihuolto 

9. Datapohjainen valvonta 

10. Viestintä 

11. Hankejohtaminen 

 

 

1. Tietoikkuna 

2. Kanta ja rekisterit –harmonisointi 

3. Kirjaamisen laatu 

4. Laaturekisterit 

5. Vanhuspalvelun henkilöstömitoitus ja 
toimintakyky 

6. Ensihoito 

7. Raportointipalvelu 
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Prioriteetin 2 tunnistetut projektit 
 
• Valvonnan tuottamisen tiedot (eli valvontaviranomaisen valvontaprosessien tuloksena 

syntyvää tietoa) 

• Talous- ja toimintatietojen yhteensovittaminen 

• Hilmot (laaja kokonaisuus): yksityinen terveydenhuolto ja työterveyshuolto ja tietojen 
ajantasaistaminen 

• Kuntoutuksen tietopohja Kuti 

• Toimiameta 

• Tietoikkunan siirto osaksi uutta verkkoraportointipalvelua 

• Metatietokuvaukset 

• Ohjeistukset ja koulutukset 

• data-alustan muut pilotit (Siro, suun terveys tuottavuus) 

• Asiakaspalautekysely  

• Lääkehoito 

• Soteri-rekisteri 
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Kysymyksiä?  


