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5. Verkostotapaaminen 6.5.2021

1. Edellisen verkostotapaamisen pääkohdat ja sen jälkeen 
esille nousseet kysymykset

2. Valvontatietokysely, Petri Huovinen ja Mikko Kareinen / Valvira

3. Tilannekuva Q1 ja Q2 etenemisestä

4. Virta-hankkeen materiaalipankki DigiFinland.fi -sivuilla ja Virta-hankkeen työtila

5. STM/THL ajankohtaiset asiat

6. Kevään 2021 verkostotapaamiset
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Edellisen verkostotapaamisen pääkohdat 
ja sen jälkeen esille nousseet kysymykset

1. Q1, koontia asiasisältöjen kehittämistyöryhmistä, palvelukyky/saatavuus -
pohjaesitys

2. Q2 eteneminen
3. Tietojohtamisen arviointimalli –kyselyn tulosten yhteenveto
4. STM/THL ajankohtaiset asiat
• Esille nousseet kysymykset:

• Kysymyksiä Sote-tietopakettien jatkokehitystyöstä sekä sote-
järjestämistehtävän kustannuslaskennan toteutuksesta 

• Kysymyksiä käsitemallien kommentoinnista ja päivittämisestä
• Käsitemallit julkaistiin Virta-hankkeen verkkosivuilla 21.4.2021

• Ohjeet löytyy DigiFinlandin nettisivuilta 
• Seuraava yhteinen käsittely 25.5.2021

• STM Muutosvaikutusten arviointi –toimeksiannon DL 3
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Valvontatietokysely,
Petri Huovinen ja Mikko 
Kareinen / Valvira



Valtava-hanke: valvonnan 
projektit ja kysely Valviran 
ja Avien valvontatilastoinnin 
kehittämiseksi
Petri Huovinen ja Mikko Kareinen
6.5.2021



Valvonnan projektit Valtava-hankkeessa

Tuotokset vuoden 2021 loppuun mennessä
• Kuvaus nykyaikaiseen data-analytiikkaan 

perustuvasta valvonnasta huomioiden valvontatyön 
eri muodot ja prosessit (tavoitetilakuvaus). 

• Projektissa toteutetaan konkreettinen proof of 
concept (PoC) datapohjaisesta valvonnasta ja sen 
mahdollisuuksista ennakoivuuden ja 
riskiperusteisuuden kehittämisessä.

• Valvonnan tietotarpeet määritelty ja kommunikoitu 
tiedontuotantolinjoja kehittäville projekteille

• Datapohjaisen valvonnan toimintamallin 
käyttöönottosuunnitelma

Päätavoite

Uudet valvonnan data-analytiikkaan pohjautuvat 
toimintatavat on kehitetty ja käyttöönotto suunniteltu

Datapohjainen valvonta

Tuotokset vuoden 2021 loppuun mennessä
• Valvonta-asioiden tilastointi ja muu valvonnan tuottama 

tietosisältö on määritelty ja suunniteltu osaksi Sote-tiedon 
kokonaisuutta (Kuva-mittaristo). 

• Tietorakenteet on yhdenmukaistettu ja olemassa olevien 
Valviran ja Avien järjestelmien tekninen kehitystyö aloitettu.

• Valvovien viranomaisten valvontahavaintoraportteja on kehitetty 
osaksi Sote-tiedon kokonaisuutta huomioiden arviointitoiminnan 
tarpeet

Päätavoite

Projektin tavoitteena on luoda uusi tietotuotantolinja valvonnan 
prosesseissa tuotettavista tiedoista sisältäen valvonnan 
tilastotiedot sekä valvontaviranomaisten tuottamat arviot 
palvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta 
(valvontahavaintoraportit) niin, että tiedot palvelevat paremmin 
sidosryhmien ja valvovien viranomaisten omia tarpeita. 

Valvonnan tuottamat tiedot



• Valvonnan tietopohja - eli tiedot, joita voidaan hyödyntää valvonnan suuntaamiseksi 
riskiperusteisesti, ovat suurelta osin samoja, mm.

• Saatavuus
• Laatu
• Henkilöstömäärä ja -mitoitus
• Osaaminen
• Talous
• Jne.

• Valvonta tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää hyvinvointialueiden ja 
valvontaviranomaisten kesken

• Havaitut epäkohdat ja annetut valvontaseuraamukset
• Tehdyt tarkastukset ja niissä tehdyt huomiot

• Avoinna olevia kysymyksiä
• Sote-järjestämisen lakiluonnos ja viranomaisten välinen yhteistyö (44 §) 
• Soteri-hanke ja tulevan sote-palveluntuottajarekisteri (Soteri toimii ainakin 

valvontarekisterinä Valviralle ja Aveille) – rooli hyvinvointialueilla?

Keskeisiä yhtymäkohtia valvonnassa 
(hyvinvointialueet vs. valvontaviranomaiset)



Sosiaali- ja terveydenhuollon 
valvontatilasto - kysely

Mikko Kareinen, Valvira



Valvontaviranomaiset keräävät tietoa havaitsemistaan 
epäkohdista ja niistä annetuista seuraamuksista

Havaintoja mm. kanteluiden tai suunnitelmallisen 
valvonnan pohjalta

• Mihin toimialaan valvonta kohdistunut
• Pääasiallinen syy valvontaan
• Valvontapäätöksen toimenpide

Havainnot merkitään valvontatilastointiluokittelun 
mukaisesti, mm.

Tilastot vaikuttavat toiminnan suunnitteluun

Nykytilanne



Nykyhetki: valvontatilastointia muutetaan 
valvontaviranomaisten havaintojen pohjalta

• Osana uudistusta kysely sidosryhmille
• Valvontaviranomaiset ja THL
• Kunnat ja kuntayhtymät

Toivo-ohjelman Valtava-hankkeen myötä 
Sote valvontatilastoinnin kehittäminen

Sote valvontatilastoinnin kehittäminen



Kyselystä

Kyselyn mukana toimitetaan 
valvontaviranomaisten valvontatilastointiluokitus

• Onko tarpeita tai odotuksia joita ei vielä löydy kyselystä?

Kyselyä voi vielä kommentoida

Kohderyhmänä  Virta-hankkeen tietojohtamisen 
verkosto, muita?



Vastaukset toukokuussa

Vastausten analyysi kesäkuussa

Tulosten huomioiminen tilastoinnin 
kehityksessä loppuvuonna

Aikataulusta











Tilannekuva Q1 ja Q2 
etenemisestä



Q1 
• Palvelukyky/saatavuus työskentely aloitettiin asiasisältöjen 

kehittämistyöryhmissä 18.2. ja 18.3.
• Asiasisällön kehittämistyöryhmien jäsenet veivät kommentoitavaksi alueilleen ensimmäisen 

työvaiheen tulokset  
• Kommenttipyyntö erityisesti seuraavista näkökulmista: Käyttötapausten tarkoituksenmukaisuus, 

muutosehdotukset suhteessa alueen nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin, mittaamiseen/tiedon saantiin 
liittyvät haasteet nykytilassa, käyttötapausten lisäystarpeet jne.

• Hyvinvointialueiden pohjaesitys käyttötapauksiksi esiteltiin edellisessä 
verkostotapaamisessa 8.4.

• Verkoston jäsenet veivät käyttötapaukset käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi alueilleen  

• Kaikki hyvinvointialueet hyväksyivät käyttötapaukset 22.4. mennessä
• Jatkotyötä tehdään kansallisten toimijoiden (Valtava-hanke, THL, Kela, Valvira) 

kanssa 
• Ensimmäinen yhteistyöhön ja jatkotyöstöön liittyvä palaveri pidettiin 5.5.
• Valtava-hankkeen vähimmäistietosisällön tuki-projekti koordinoi yhteistyötä
• Suunnitteilla työpajoja eri asiantuntijakokoonpanoilla
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Q2 
• Sote-tietopakettien jatkokehitystyö on käynnistynyt organisaatioriippumattoman palvelujen työstöinä 

asiasisältöjen kehittämistyöryhmien säännöllisissä palavereissa
• Kehitystyöllä pyritään osaltaan varmistamaan järjestämislain edellyttämä vähimmäistietosisällön 

tuottaminen yhtenäisillä periaatteilla ja sisällöillä
• Tavoitteena on mahdollistaa sote-järjestämistehtävän toiminnan (ml. henkilöstö) ja talouden seuranta

• Tavoitteena on määritellä sote-järjestämistehtävän tason tietotarpeisiin nähden riittävät 
organisaatioriippumattomat palvelut, jotka muodostetaan jatkokehitystyönä Sote-tietopakettien 
toiminto- ja palveluryhmätasosta

• Luonnos organisaatioriippumattomista palveluista tällä hetkellä hyvinvointialueilta nimettyjen asiantuntijoiden 
työstettävänä 

• Jokaisella hyvinvointialueella on oma Excel-tiedosto Virta-hankkeen työtilassa

• Hyvinvointialueilta toivotaan kommentteja ja palautetta organisaatioriippumattomista palveluista 
12.5.2021 mennessä

• Palveluita jatkotyöstetään hyvinvointialueilta palautteiden pohjalta asiasisältöjen kehittämistyössä 
20.5.2021

• Sote-järjestämistehtävän kustannuslaskentaa ja hyvinvointialueella tehtävää talouden ja toiminnan 
yhteen tarkastelua jäsennetään edelleen kansallisten toimijoiden kesken
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Järjestämislain edellyttämä vähimmäistietosisältö, 
hyvinvointialueen johtaminen (29§) ohjaa sisältötyötä
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Säännöllinen 
tiedon 

hyödyntäminen

• Hyvinvointialueen on verrattava tätä tietoa 
vastaavaan muita hyvinvointialueita koskevaan 
tietoon

• Hyvinvointialueen on hyödynnettävä edellä mainittua 
tietoa järjestämisvastuullaan olevan sosiaali- ja 
terveydenhuollon tietojohtamisessa toiminnan, 
tuotannon ja talouden ohjauksen, johtamisen ja 
päätöksenteon tukena.

Väestön hyvinvointi ja terveys

Sote-palvelujen tarve

Sote- palvelujen saatavuus

Sote-palvelujen laatu

Sote-palvelujen vaikuttavuus

Sote-palvelujen kustannukset

Sote-palvelujen tuottavuus

Sote-palvelujen yhdenvertaisuus

Asiakkaiden palvelujen 
yhteensovittaminen

= Työ käynnissä



Sote -järjestämisen tietomalli vs. 
vähimmäistietosisältö

Vähimmäistietosisällön 
vaatimukset



Maakuntien/hyvinvointialueiden prioriteetit – kooste

2
1

2
3

2
9

Mittarit

Tieto-
pohjan 

hyödyn-
täminen Toiminnan kehittäminen analytiikan keinoin 

(palveluketjut, maku+sote, toimintaympäristöt)

Ennakointi, ennustaminen, simulointi

Tieto-
tarpeet

Voimavarat 
Voimavarojen 
kohdentaminen

(Kestävä) 
Talous

Taloudellisuus Tuottavuus 

Palvelukyky

Asiakastietämys 
/-ymmärrys

Laatu

Vaikuttavuus

Kustannus-
vaikuttavuus

Kehittyminen 
innovatiivisuus

Ennakoivat 
kehtitämistoimet

Palvelutarpeiden 
ennakointi



”Raskaat”
Palvelut

Tilapäiset 
Palvelut

Varhaisen 
tuen 

palvelut

Vähimmäistietosisällön valmistelu
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Asuk-
kaiden

palvelu-
tarpeet

Lapset ja nuoret

Mielenterveys-päihdeasiakkaat

Vammaiset

Iäkkäät

Työikäiset

Perustana sote-uudistuksen tavoitteiden toteutuminen ja asukas-/asiakaslähtöisyys
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2021 2022 2023

Määritelty, millä tiedoilla 
vähimmäistietosisällöt 

muodostetaan

Priorisoiduille 
vähimmäistietosisältöjen tiedoille 

määritykset valmiina

Vähimmäistietosisältöjen tiedoille seuraavien priorisointien määritykset 
valmiina

Vähimmäistietosisältöjen 
käyttöönoton tuki

Sote -järjestämistehtävän vähimmäistietosisällön
valmistelun tiekartta



Valtakunnallisen ja alueellisen tietopohjan 
yhteensovittaminen (STM  16.2.2021)

Tehtävä Säädöspohja Mittarit Luokittelut

Valtakunnallinen 
seuranta- ja arviointi

Järjestämislaki 30 §
STM:n asetus THL:n
asiantuntija-arvioista ja 
Valviran ja AVI:en
selvityksistä

KUVA-mittarit AURA-luokittelu

Hyvinvointialueen
tietojohtaminen

Järjestämislaki 29 §
STM:n asetus 
seurannan 
vähimmäistietosisällöstä

Järjestämisen tietomalli SOTE-tietopaketit

Tarkem
m

at tietorakenteetVähimmäistietosisältö

Erityisasiantuntija Mikko Huovila, STM



Virta-hankkeen 
materiaalipankki DigiFinland.fi-
sivuilla ja Virta-hankkeen 
työtila



Virta-hankkeen materiaalipankki

• Virta-hankkeelle on otettu käyttöön materiaalipankki DigiFinlandin verkkosivuille
• Materiaalipankki - DigiFinland

• Tiedostot ovat PDF-muodossa ja ladattavissa omaan käyttöön
• Materiaalipankista löytyy tällä hetkellä:

• Virta-hanke osana Toivo-ohjelmaa
• Verkostotapaamisten materiaalit (syksy 2020 ja kevät 2021) 
• Asiasisältöjen kehittämistyöryhmien esitysmateriaalit 
• Käsitemallit (sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, yleiset käsitteet)

• Käsitemallien käyttöohjeet, hallintamalli sekä palautekanava
• Virta-arkkitehtuuri -materiaalit

• Materiaalipankkia päivitetään ja täydennetään hankkeen edetessä

11

https://digifinland.fi/toimintamme/virta-hanke/materiaalipankki/


Virta-hankkeen työtila 
(SharePoint-tiedostokansio ja Teams-viestiseinä)

• Virta-hankkeelle on otettu käyttöön työtila 
• Työtila sisältää Sharepoint-tiedostokansion sekä Teams-viestiseinän
• Virta-hankkeen tietojohtamisen verkoston jäsenet saavat käyttöoikeudet työtilaan 

lähipäivinä

• Työtila on rajattu vain käyttöoikeudet saaneille henkilöille

• Työtilan kautta pyrimme mahdollistamaan vuorovaikutuksen ja yhteisen 
työskentelyn ajasta/paikasta riippumatta sekä vähentämään 
sähköpostikuormitusta

• Työtilaan liittyvissä kysymyksissä olkaa yhteydessä laura.niiniviita@digifinland.fi
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Virta-hankkeen työtila / 
tiedostokansio SharePointissa

• Käyttöoikeus Sharepointiin on vain lisätyillä jäsenillä 
• Verkoston jäsenillä oikeudet koko työtilaan
• Asiasisältöjen kehittämistyöhön osallistuville hyvinvointialueiden asiantuntijoille annetaan 

kansiokohtaisia käyttöoikeuksia työn edetessä

• Tiedostot, jotka Sharepointiin viedään ovat kaikkien työtilaan oikeutettujen 
muokattavissa ja ladattavissa

• Sharepointista löytyy tällä hetkellä: 
• Virta-hankkeen tietojohtamisen verkoston materiaalit
• Erilliset kansiot asiasisältöjen kehittämistyöstöä varten: Organisaatioriippumaton palvelu
• Kansioita lisätään työstöjen edetessä
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Virta-hankkeen työtila / Teams-
viestiseinä

• Teamsissa mukana Virta-hankkeen tietojohtamisen verkoston jäsenet

• Viestinnän ja vuorovaikutuksen tukemiseen
• Pyrkimys vähentää sähköpostia ja lisätä vuorovaikutusta
• DigiFinland viestii Virta-hanketta koskevista asioita hyvinvointialueille
• Yhteisesti sovittavia asioita keskustelutetaan Teams-viestiseinällä esim. yhteisten päivämäärien sopiminen
• Ehdotus: viestin peukutus toimii lukukuittauksena
• Huomaa Teamsin ilmoitusasetukset, että saat herätteen viestiseinällä julkaistuista uusista viesteistä

• Hyvinvointialueet voivat viestiä DigiFinlandille viestiseinän kautta
• @-merkillä varmistat DigiFinlandin henkilön tavoittavan viestisi
• Henkilökohtaisten sähköpostien lähetys on edelleen mahdollista
• Kysymällä kaikkia koskevia kysymyksiä viestiseinällä, lisätään avointa viestintää – usein samat asiat mietityttävät muitakin

• Viestiseinä on vapaa hyvinvointialueiden keskinäiselle keskustelulle

• Teams-viestiseinällä noudatetaan yleisiä viestinnän periaatteita ja ylläpidetään positiivista vuoropuhelua

• Virta-hanke hallinnoi Teams-viestiseinää 

• Työskentelyn ja viestinnän työtavat kehittyvät jatkuvasti ja otamme mielellämme vastaan palautetta ja kehittämisehdotuksia
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STM/THL ajankohtaiset 
asiat



Kevään 2021
verkostotapaamiset



Hyvinvointialueet ja yhteyshenkilöt
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HYKS
Helsinki Laura ja Anna
Itä-Uusimaa Laura ja Anna
Länsi-Uusimaa Laura ja Anna
Keski-Uusimaa Laura ja Anna
Vantaa-Kerava Laura ja Anna
Päijät-Häme Laura ja Anna
Kymenlaakso Laura ja Anna
Etelä-Karjala Laura ja Anna

TAYS
Pirkanmaa Anna ja Ulla
Etelä-Pohjanmaa Anna ja Ulla
Kanta-Häme Anna ja Ulla

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

TYKS
Pohjanmaa Anna ja Suvi
Satakunta Anna ja Suvi
Varsinais-Suomi Anna ja Suvi

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

Anna Väinälä,

anna.vainala@digifinland.fi

N.N,

n.n@digifinland.fi

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