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1. Verkostotapaaminen 14.1.2021

1. Edellisen verkostotapaamisen pääkohdat ja sen jälkeen esille nousseet 
kysymykset

2. STM/THL ajankohtaiset asiat

3. Sosiaalihuollon rekisteri –projekti/Riikka Väyrynen, THL

4. Q1/2021 työsuunnitelman sisältöjä ja aikatauluja
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Edellisen verkostotapaamisen pääkohdat 
ja sen jälkeen esille nousseet kysymykset

• Näkymä alueellisiin tietojohtamisen kehittämishankkeisiin
• Pohjois-Karjala

• Tietojohtamisen arviointimalli –kyselyjen tulosten yhteinen hyödyntäminen

• Yhteenvetoa alueiden tietojohtamisen kehittämishankkeista

• Valtava-hanke ja sen yhteys hyvinvointialueiden hankkeisiin

• Jatkoeteneminen Q1, Q2

Esille nousseet kysymykset:
• Kysymyksiä kevään 2021 työryhmistä, niiden koostamisesta ja aikataulusta (Q1 vs. Q2) 
• Muutamia Virta –hankkeen ohjausmekanismeihin liittyviä tarkentavia kysymyksiä, joista 

pidetty palavereja
• Järjestötietojen saatavuus ja hyödynnettävyys
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STM/THL ajankohtaiset 
asiat
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Sosiaalihuollon rekisteri –
projekti
Riikka Väyrynen

THL



Sosiaalihuollon rekisteri-

projekti 
Virta-hankkeen tietojohtamisen verkosto 14.1.2021 

Riikka Väyrynen, THL 



• Miksi tarvitaan sosiaalihuollon tiedonkeruu-uudistus? 

• Mitä kehittämistä on tehty tähän mennessä?  

• Miten kehittäminen etenee osana Toivo-ohjelman Valtava-

hanketta? 

Esityksen sisältö 



Miksi? 

  Tietotarpeisiin vastaaminen edellyttää tietopohjan 

  laajentamista 

 

  Lainsäädäntöön tehdyt muutokset luovat  

  mahdollisuudet laajentaa sosiaalihuollon  

  rekisteritiedonkeruuta 

 

  Kirjaaminen sosiaalihuollossa yhtenäistyy 

 

 

 



• 2017-2018 Kehittäminen osana 

THL:n Tietopohja hanketta 

• Tavoitetila ja tietosisältömääritys 

• 2019 Tiedonkeruun 

kehittämispolku ja sen eri 

vaihtoehdot 

• 2020 Kehittäminen osaksi 

Valtava-hanketta  

 

 

Mitä on tehty tähän mennessä – lyhyt kertaus 

 Ehdotus 

etenemisestä, josta 

käyty neuvotteluja 



• Kattaa kaikki sosiaalipalvelut  

• Perustuu kertakirjaamiseen ja Kanta-määrittelyihin: Tiedonkeruu 

pohjautuu palvelutuotannossa kirjattavan asiakastiedon toisiokäyttöön. 

Kerättävä tietosisältö pohjautuu kansallisiin asiakastietomäärittelyihin.  

• Tuottaa ajantasaista tietoa 

• Karsii yksittäisiä tiedonkeruita: Tiedonkeruu korvaa vaiheittain THL:n 

nykyisiä, eri aikoina ja eri tarkoituksiin perustettuja tiedonkeruita.  

 

 

Sosiaalihuollon uuden rekisteritiedonkeruun 

tavoitetila 



• Tavoitetilaan pääsemiseksi kehittämistä tehdään kolmen 

tehtäväkokonaisuuden osalta 

• Nykyisten tiedonkeruiden harmonisoiminen sosiaalihuollon 

asiakastietoihin 

• Sosiaalihuollon uuden rekisteritiedonkeruun toteuttaminen 

• THL-lain mukainen neuvottelumenettely 

• I-vaiheen tiedonkeruu infra 

• II-vaiheen tietomääritysten tarkentaminen tietotarpeiden pohjalta 

• Tietojen ja tiedonsiirron pilotoiminen Sosiaalihuollon asiakastiedon 

arkistosta 

 

Sosiaalihuollon rekisteri-projekti 



Uusi tiedonkeruu – THL-lain 5 d § 

Neuvotteluvelvoite ja tiedon tarpeen arviointi  

 Tilanne Ajankohta Toteutus 

Toteutunut 2018 Tietopohja-hanke: Asiantuntijatapaamisia, joissa selvitettiin eri tiedonkäyttäjien tiedontarpeita. Näiden pohjalta laadittiin tavoitetila 
uudistukselle  ja ensimmäinen tietosisältöluonnos. 
Kommenttipyyntö asiantuntijatyöryhmälle luonnoksesta.  

Toteutunut 2019 Tavoitetila ja tietosisältöluonnos oli avoimella kommenttikierroksella.  
Saadun palautteen pohjalta laadittiin vaiheistettu kehittämispolku ja I-vaiheen tietosisällöiksi valittiin kriittisimmät tietosisällöt. 

Toteutunut 2019 syksy Keskustelut STM:n kanssa vaihtoehtoisista skenaarioista 
1. Vaiheittainen eteneminen ja 2. Suoraan Kanta-tiedoista 

Toteutunut Toukokuu 2020 Kehittämispolku ja I-vaiheen tietosisällöt kommentointikierroksella 

Toteutunut Elokuu 2020 Neuvottelutilaisuuksia 

Toteutunut Syys-lokakuu Palautteen huomioiminen kehittämispolussa ja tiedonkeruun toimeenpanon valmistelussa 
Etenemisestä päättäminen 

Tulossa Vuodenvaihde Tietosuojavaltuutetun kuuleminen 

Tulossa Alkuvuosi Hallintopäätös tiedonkeruusta 



• Uudistusta pidetään tärkeänä. Sosiaalihuollon tietopohjaa pitää vahvistaa. 

• Kansalliset aikarajat takaavat myös sosiaalihuollon kehittämisen. 

• Mielipiteet erosivat siinä pidettiinkö ehdotettua 2022 alkavaa I-vaihetta 
toivottavana 

• Asiakkuus- ja päätös-tietoja pidettiin alueellisen tietojohtamisen kannalta 
olennaisimpina tietoina.  

• Valtaosan I-vaiheen tiedoista katsottiin löytyvän nykyisistä järjestelmistä, 
mutta myös haasteita tietojen tuottamisessa on osasta järjestelmistä.  

• Erityisen haastavia ovat palvelutehtävät, joissa käytössä 
potilastietojärjestelmät (ikääntyneiden palvelut ja vammaispalvelut). 
Lisäksi perheoikeudelliset palveluiden rajaaminen I-vaiheen ulkopuolelle 
helpottaisi toteutusta. 

Suunnitelmaan saatu palaute 



Velvoite liittyä 
arkistoon*  

Sote-päätös 

Keskeisiä Kanta-
palveluiden etappeja  
* Arvio. 

Sosiaalihuollon  
rekisteritiedonkeruun 
kehittäminen 

Hyvinvointialueet 

Väliaikaishallinto Sote-uudistus 

Nykyisten sosiaalihuollon tiedonkeruitten vaiheittainen karsiminen 

   Kanta-pilotointi 

Rakenteinen 
tallentaminen kattavasti 
pakollista* 

• Palvelutehtävä-luokitus pakollinen 
• Kanta-liittymisistä kokemuksia 

Määräys asiakasasiakirjoista* 

LAAJEMMAT 
tiedot 

  

TAVOITETASON 
tiedot 

  

SUPPEAT 
asiakuus- ja 

päätöstiedot 

Rakenteisten asiakirjojen  kirjaamisen/käytön tuki 

Sote-alueiden 
vähimmäistietosisällöt 

Sosiaalihuollon rekisteriuudistus 



• Tiedonkeruu käynnistyy vuonna 2023 asiakkuus- ja 

päätöstiedoilla 

• Kattaa kaikki palvelutehtävät pl. perheoikeudelliset palvelut  

• Ensisijaisesti Kannan kautta 

• Kerättävät tietosisällöt laajenevat kun arkisto ja rakenteinen 

kirjaaminen kehittyy 

• Tiedonkeruun tekninen suunnittelu on aloitettu  

 

Etenemisen suunnitelma – miten palautetta 

on huomioitu? 



• Nykyiset tiedonkeruut ovat lähteinä kansallisille virallisille tilastoille, valvonnalle, 
arvioinneille, ohjaukselle jne.  

• Tiedot on pystyttävä tuottamaan samanaikaisesti, kun kehitetään uutta.  

• Toisiokäytön tavoitetilaan pääseminen edellyttää nykyisten tiedonkeruiden 
läpikäymistä ja kerättävän tietosisällön kriittistä tarkastelua, jonka seurauksena: 
• Osa tietojen keräämisestä lopetetaan 

• Muutetaan osaa rakenteisten asiakirjojen määrityksistä siten, että kriittiset tiedot saadaan asiakirjoista 

• Muutetaan osaa tiedonkeruiden tietosisällöistä, jotta ne vastaavat asiakirjarakenteiden ja 
tietosisältöjen määrittelyjä 

• Jatketaan osan tietojen keräämistä erillisillä tiedonkeruilla 

• Tietosisältöjen harmonisointityötä on jatkettu  
• Toteutettu pieni muutos lastensuojelurekisteriin ja Sosiaalipalvelujen toimintatilastoon 

• Valmisteilla sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisterin tietosisällön karsintaa 

• Kolmen vuoden välein tehtävien kuntakyselyjen jatkoa arvioidaan 

• Valmisteltu ja toteutettu muutoksia asiakastietomäärityksiin  

Nykyiset sosiaalihuollon tiedonkeruut – 

ajankohtaista harmonisointityöstä 



2. Uuden 
rekisteritiedon-
keruun 
toteuttaminen 
THL:ään 

• Infrastruktuuri 
• Myöhemmän vaiheen 

tietomääritykset tietotarpeiden 
pohjalta 

 
 
 Nykyisten sosiaalihuollon tiedonkeruitten vaiheittainen karsiminen 

   Kanta-pilotointi 

LAAJEMMAT 
tiedot 

  

TAVOITETASON 
tiedot 

  

SUPPEAT 
asiakas- ja 

päätöstiedot 

Sosiaalihuollon rekisteri -projektissa kehittämistä 

tehdään kolmessa tehtäväkokonaisuudessa 

Valtava 

1. Nykyisten 
tiedonkeruiden 
harmonisoiminen 
sosiaalihuollon 
asiakastietoihin  

3. Tietojen ja tiedonsiirron 
pilotoiminen Sosiaalihuollon 
asiakastiedon arkistosta 



Q1/2021 työsuunnitelman 
sisältöjä ja aikatauluja
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Q1/ 2021
• Sote-järjestäjän tietojohtamisen keskeiset elementit: tietotarpeet, sote-järjestämisen 

tietomalli, toimintalähtöinen kokonaisarkkitehtuuri
Erillinen koulutus-/ työryhmätyyppinen tapaaminen (+erillinen tallenne)

• A3-malli kehittämisen työkaluna
Erillinen koulutus-/ työryhmätyyppinen tapaaminen (+erillinen tallenne)

• Kehittämissuunnitelman päivitys, pidemmän aikavälin tavoitteet (03/2021)
Aluekohtaiset tapaamiset, yhteistyöryhmä

• Asiakaspalaute
Yhteistyöryhmä, työpajatyöskentely jatkuu THL-vetoisesti

• Henkilöstömitoitus 
Pilotointi Valtava-hankkeen henkilöstömitoitusprojektin kanssa yhteistyönä

Eteneminen



Työtavat

• Verkosto

• Asiasisällön kehittämistyöryhmä

• Pilotointi

• Pilotoinnin koordinaatioryhmä

• Yhteistyöryhmä

• Koulutus (tukena verkkoalusta)
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Q1 aikataulu
Vko Teema 1: 

Tietojohtamisen 
keskeiset 
elementit 1/2

Teema 2:
Tietojohtamisen
keskeiset
elementit 2/2

Teema 3:
Kehittämis-
suunnitelman
päivitys

Teema 4:
A3 malli
kehittämisen
työkaluna

Teema 5:
Henkilöstö-
mitoitus (aikataulu 
tarkentuu myöh.)

Huomioi

2 Virta-verkosto 14.1.21; aikatauluesitys ja 
ohjaus etukäteiskysymysten tekemiseen

3

4 Esitys + keskustelu 
ja työstö

5 Esitys + keskustelu ja 
työstö

Esitys + keskustelu Hyvinvointialueen puheenvuoro-/-t ja 
kysymykset

6 Työstö (teema 1 ja 
mahd. teemat 2-3)

Hyvinvointialueen puheenvuoro/-t ja 
kysymykset

7 Työstö (teema 2 
ja mahd. teemat 2-3)

Virta-verkosto 11.2.21;
Koonti, keskustelu ja jatkosuunnitelma

8 Työstö (teemat 1-3) Työstö (teemat 1-3) Työstö (teemat 1-3) Hyvinvointialueen puheenvuoro/-t ja 
kysymykset

9 Esitys + keskustelu Hyvinvointialueen puheenvuoro/-t ja 
kysymykset

10 Työstö (1-2 
teemaa)

Hyvinvointialueen puheenvuoro/-t ja 
kysymykset

11 Huomio teemoihin, jotka vaativat lisää tukea tai työstöä Virta-verkosto 11.3.21;
Koonti, keskustelu ja jatkosuunnitelma

12 Huomio teemoihin, jotka vaativat lisää tukea tai työstöä 4



Asiasisältöjen kehittämiseen 
osallistuminen

• Kiinteä ajankohta torstaisin klo 8:30-10:00

• Jokaisen tapaamisen tarkemmasta sisällöstä lähetetään erillinen sähköposti, 
joka auttaa hyvinvointialueita valitsemaan sopivat osallistujat kehittämistyöhön

• Nimeämiset osallistujista tapahtuu verkoston jäsenten kautta
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Kevään 2021
verkostotapaamiset



Verkoston jäsenten rooli

• Tuntee oman hyvinvointialueensa tietojohtamisen kehittämisen viitekehyksen ja
keskeiset toimijat

• Käy verkostossa aktiivista vuoropuhelua muiden verkoston jäsenten
ja teemoittain kansallisten toimijoiden kanssa tuoden viestiä alueelta ja
vieden viestiä omalle alueelle

• Kaikki hyvinvointialueelta verkostoon nimetyt jäsenet voivat
osallistua verkostotapaamisiin

• Nimeämiset määräaikaisiin asiasisältöjen kehittämistyöryhmiin sekä muihin
koulutus- ja yhteistyöryhmiin tapahtuvat verkoston jäsenten kautta
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Hyvinvointialueet ja yhteyshenkilöt

9

HYKS
Helsinki Laura ja Suvi
Itä-Uusimaa Laura ja N.N
Länsi-Uusimaa Laura ja Suvi 
Keski-Uusimaa Laura ja N.N
Vantaa-Kerava Laura ja Heikki
Päijät-Häme N.N ja Laura
Kymenlaakso N.N ja Laura
Etelä-Karjala Heikki ja Laura

TAYS
Pirkanmaa N.N ja Heikki
Etelä-Pohjanmaa N.N ja Heikki
Kanta-Häme N.N ja Heikki

OYS
Pohjois-Pohjanmaa Suvi ja Ulla
Lappi Suvi ja Ulla
Kainuu Suvi ja Ulla 
Keski-Pohjanmaa Suvi ja Ulla

TYKS
Pohjanmaa Heikki ja N.N
Satakunta Heikki ja N.N
Varsinais-Suomi Heikki ja N.N

KYS
Pohjois-Savo Ulla ja Suvi
Etelä-Savo Ulla ja Suvi
Keski-Suomi Ulla ja Suvi
Pohjois-Karjala Ulla ja Suvi

Ulla Hakola, 

ulla.hakola@digifinland.fi

Laura Niiniviita, 

laura.niiniviita@digifinland.fi

Suvi Nuutinen, 

suvi.nuutinen@digifinland.fi

Heikki Pesonen, 

heikki.pesonen@digifinland.fi

N.N

mailto:ulla.hakola@digifinland.fi
mailto:laura.niiniviita@digifinland.fi
mailto:suvi.nuutinen@digifinland.fi
mailto:heikki.pesonen@digifinland.fi


Verkostotapaamiset, kevät 2021

1. Vko 2, torstai 14.1.2021 klo 9-11

2. Vko 6, torstai 11.2.2021 klo 13-15

3. Vko 10, torstai 11.3.2021 klo 13-15

4. Vko 14, torstai 8.4.2021 klo 13-15

5. Vko 18, torstai 6.5.2021 klo 13-15 (13.5 helatorstai)

6. Vko 23, torstai 10.6.2021klo 13-15

Verkostotapaamisten rinnalla käynnistyy erilaisia työryhmiä teemoittain

Verkostotapaamiset toteutetaan Teams-palavereina
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Tehdään se yhdessä.

@DigiFinlandOy DigiFinland Oywww.digifinland.fi
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