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Järjestämislain edellyttämä vähimmäistieto 
hyvinvointialueen johtamisen tukena

Väestön 

hyvinvointi ja terveys

Sosiaali- ja 

terveydenhuollon tarve

Sote- palvelujen saatavuus

Sote-palvelujen laatu
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Sos.- ja terv.huollon

kustannukset

Sote-palvelujen tuottavuus

Sos.- ja terv.huollon

yhdenvertaisuus

Asiakkaiden palvelujen 

yhteensovittaminen

Järjestämislaki 29§

Hyvin-

vointi-

alueen 

johtaminen, 

tuotannon 

ohjaus ja 

päätöksen-

teko 

Hyvin-

vointi-

alueiden  

välinen 

vertailu

Kansallinen 

arviointi ja 

ohjaus

Järjestämislaki 30§-31§

STM antaa asetuksen 



Vähimmäistietosisältöjen valmistelu

• Hyvinvointialueilla hyväksyttävänä (kaksivaiheinen hyväksymisprosessi)
• Sote-palvelujen saatavuus (kaikki asiakkuussegmentit ja palvelut)
• Sosiaali- ja terveydenhuollon tarve
• Henkilöstövoimavarojen johtaminen
→ Virta-tietojohtamisen verkoston hyväksymisen jälkeen julkaisu 

• Valmistelussa
• Sote-palvelujen tuottavuus (valmistelu käynnistetty henkilöstövoimavarojen johtamisen valmistelulla)

• Testauksessa
• Organisaatioriippumaton palveluluokitus versio 1.1
• Saatavuuden raportoinnin käyttötapaukset versio 1.1 (iäkkäiden palvelut) ja käsitemalli
• Käsitemallit (Järjestämistehtävä: terveydenhuolto, sosiaalihuolto, yleiset käsitteet)

• Esitestauksessa (ei julkaistu materiaali)

• Sote-järjestäjän toiminnan ja talouden seurannan raportoinnin käyttötapaukset ja käsitemalli
• Henkilöstövoimavarojen johtamisen raportoinnin käyttötapaukset ja käsitemalli

• Päivitykset tammikuussa 2022 hyvinvointialueiden hyväksymisten perusteella 
• Käsitemallit (Järjestämistehtävä: terveydenhuolto, sosiaalihuolto, yleiset käsitteet)
• Organisaatioriippumaton palveluluokitus (ORP)

• Julkaisu tuotetaan edelleen palvelutasolla, ei palvelukokonaisuustasolla
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Virta II hankesuunnitelma 
2022 (-2023)



Tavoitteet 2022 (-2023)
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• Q1/2023 kaikilla hyvinvointialueilla on käytettävissä priorisoitu vähimmäistietopohja

• Vähimmäistietosisältöjen mukaiset käsitemallit

• Vähimmäistietosisältöjen mukaiset raportoinnin ja analytiikan 

käyttötapauskuvaukset

• Organisaatioriippumaton palveluluokitus, johon vähimmäistieto kiinnitetään



Alustava suunnitelma vähimmäistietotyön 
kvartaaleittaisesta etenemisestä
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• Ehdotus: 

laatu 

• Tuottavuus ja 

vaikuttavauus

• Ehdotus: 

yhden-

vertaisuus, 

asiakkaiden 

palvelujen 

yhteen-

sovittaminen

• Tuottavuus ja 

vaikuttavauus

• Testaus ja 

sisältöjen 

tarkennus

• Tarkennetaan 

hyvinvointi-

alueiden kanssa 

eteneminen

• Ehdotus: 

väestön 

hyvinvointi ja 

terveys

• Tuottavuus ja 

vaikuttavauus

Q1 Q2 Q3 Q4

Esitestaukset → Testaukset → Julkaisu

Vähimmäistietojen valmistelun priorisointia arvioidaan vielä hyvinvointialueiden edustajien kanssa. 

Osittain valmistelu tapahtuu myös limittäin eri sisältöjen suhteen → vaatii yhteen tarkastelua, jotta 

voidaan muodostaa tasapainoinen kokonaisuus

→ Aikataulu on enemmänkin viitteellinen, ei täsmällinen
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VALMISTELUVAIHE
Vähimmäistiedon valmistelutyö Virta-tiimissä. Valmistelun tavoitetilan ja 

etenemissuunnitelman kuvaaminen suhteessa muihin ulottuvuuksiin. Taustamateriaalin 

työstäminen (esim. lakitausta), ensimmäisen  tietotarpeen määrittelyversion ja 

raportoinnin käyttötapauksien laadinta sekä tarvittaessa kansallisten toimijoiden kanssa 

yhteistyönä käyttötapauksien tietosisällön täsmentäminen. Asiasisällön 

kehittämistyöryhmän osallistujien nimeäminen.  

TYÖSKENTELY PIENRYHMISSÄ/ ASIASIS. KEHITTÄMISRYHMÄSSÄ
Hyvinvointialueiden ja kansallisten toimijoiden kanssa tehtävä pienryhmätyön ja laajemman 

asiasisällön kehittämisryhmätyön tavoitteen ja aikataulun täsmennys, valmistellun työn 

tarkastelu, arviointi ja kehittäminen. Tarvittavat muutokset  tietotarpeen määrittelyyn ja 

raportoinnin käyttötapauksiin sekä siinä näytettäviin tietoihin ja tietosisältöihin (sis. käsitemalli, 

laskenta- ja käsittelysäännöt). Raportoinnin käyttötapauksen hyväksyminen testattavaksi. 

TESTAUS HYVINVOINTIALUEELLA
Testauksella selvitetään, ovatko raportoinnin ja analytiikan käyttötapausten sisältömäärittelyt 

laadultaan ja yhdenmukaisuudeltaan riittäviä hyvinvointialueiden johtamisen, seurannan ja 

valvonnan toteuttamiseksi erilaisissa toimintaympäristöissä sekä alueiden ja kansallisten 

toimijoiden kesken. Testauksen perusteella tehdään tarvittavat muutokset käyttötapauksiin.  

RAPORTOINNIN KÄYTTÖTAPAUKSEN HYVÄKSYNTÄ, JULKAISU JA HALLINTAMALLI
Lopullisen raportoinnin ja analytiikan käyttötapauksen luominen, jonka jälkeen käyttötapaukset esitellään ja 

hyväksytetään hyvinvointialueilla Virta-hankkeen tietojohtamisen verkoston kautta ja julkaistaan DF:n

verkkosivuilla. Raportoinnin käyttötapausten hallinnasta vastaavat DigiFinlandin kehityspäällikkö ja asiantuntijat. 

Laadittuja raportoinnin käyttötapauksia päivitetään hyvinvointialueilta saadun palautteen perusteella. 

Lähtökohtaisesti päivitykset tullaan toteuttamaan kerran vuodessa. Korjauksia vaativat tietosisällöt päivitetään 

mahdollisimman nopeasti ja julkaistaan uusi versio.

Vähimmäistiedon valmistelun eteneminen Virta-hankkeessa*

*STM antaa asetuksen vähimmäistiedosta
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