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Muutos Virta-hankkeen materiaalien 
julkaisuun

• Luonnoksen sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi vähimmäistietosisällöksi ensi 
versioon menevät vähimmäistietosisällöt tulevat osaksi asetuksen hallintamallia sis. 
julkaisut

• Lausunnolla olevan asetusluonnoksen materiaali on julkaistu hyvinvointialueille Virta-
hankkeen Teams-työtilassa, asetusluonnos materiaaleineen täällä: Lausunto –
Lausuntopalvelu

• DigiFinlandin Virta-hankkeen verkkosivuston materiaalista poistetaan asetusluonnoksen 
sisältönä oleva materiaali (poistetun materiaalin tilalle lisätään viittaus 
Lausuntopalveluun, jossa viimeisin versio). Sivustolle jätetään materiaali, joka on 
julkaistu testaukseen tai ei ole tässä vaiheessa osana asetusta.

• Virta-hankkeen palautekanava jatkossa yksinomaan virta-hanke@digifinland.fi. 
Poistetaan muut sähköpostikanavat, huolehditaan muiden virta-sähköpostiosoitteiden 
ohjautuminen em. osoitteeseen.  
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https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=05207c33-daf9-44f8-9362-a14c0fbb09ab
mailto:virta-hanke@digifinland.fi
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Vähimmäistietosisältöasetus, 
(Hyvinvointialueen Sote-
järjestäjän) johtamisen 
vähimmäistieto

Esitetty kokonaisuudessaan STM/ DigiFinland Virta-
verkostossa 29.9.22



Luonnos sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi vähimmäistietosisällöksi on 

lausuttavana 31.10.2022 saakka Lausuntopalvelussa:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=05207c33-

daf9-44f8-9362-a14c0fbb09ab

• Asetus astuu voimaan 1.1.2023

• Yhteisten mittareiden käyttöönottovelvoitetta säädellään siirtymäajoilla 

• Hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman käyttöönotto 1.2.2023 alkaen

• Johtamisen vähimmäistietosisältö 1.1.2024 alkaen

(esitetyt aikataulut ovat asetusluonnoksessa esitettyjä aikatauluja)

• Asetusta on tarkoitus laajentaa vaiheittain

• Sisällön kehittämistä ja ylläpitoa varten tullaan laatimaan oma hallintamallinsa
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Lausuttava asetusluonnos, 
asetuksen voimaantulo ja päivittäminen

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=05207c33-daf9-44f8-9362-a14c0fbb09ab


Hyvinvointialueiden johtamisen 

vähimmäistietosisällön kuvaus

• SOTE-järjestämislain 29 § mukaisella vähimmäistietosisältöasetuksella säädetään 

vähimmäistiedoittain järjestäjän tietotarpeeseen vastaavista tiedoista ja niitä kuvaavista 

mittareista, joita hyvinvointialueen on hyödynnettävä järjestämisvastuullaan olevan sosiaali- ja 

terveydenhuollon tiedolla johtamisessa. Hyvinvointialue voi myös verrata tätä tietoa vastaavaan muita 

hyvinvointialueita koskevaan tietoon.

• Vähimmäistietosisällöstä muodostuu johtamisen tiedon kokonaisuus. Eri vähimmäistietoja 

tarkastellaan itsenäisinä tietoina ja myös suhteessa toisiinsa. Tarkastelun kautta muodostuu 

tasapainoinen hyvinvointialueen toimintaa ja taloutta kuvaava tietojen kokonaisuus. 

Vähimmäistiedot; indikaattorit ja mittarit johdetaan lopuksi raporteille ja visualisoinneiksi.



Vähimmäistietosisältö
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• Vähimmäistieto on asetuksen velvoittamana hyvinvointialueiden järjestämistehtävän johtamisessa 
käytettävää tietoa

• Vähimmäistietoa ei raportoida kenellekään, käytetään omassa johtamisessa

• Vähimmäistietokokonaisuuden valmistuttua kattaa jokseenkin kaiken tiedon, mitä järjestämistehtävässä 
tarvitaan, ei tarvita erillistä järjestämistehtävän johtamisen tietoa

• Vähimmäistietoja ja niiden mittareita tarkastellaan itsenäisinä ja suhteessa toisiinsa sekä suhteessa 
ajanjaksoihin, alueisiin, asiakkuussegmentteihin jne.

• Operatiivinen, julkisen palveluntuottajan oman toiminnan johtaminen vaatii muutakin tietoa

• Vähimmäistieto on vertailukelpoista hyvinvointialueiden kesken

• Parantaa yhtenäisen tilannekuvan saamista eri hyvinvointialueista myös pykälän 24 mukaisissa 
kahdenvälisissä neuvotteluissa (hyvinvointialue ja STM,VM)

• Vähimmäistiedon valmisteluun osallistuneet kaikki hyvinvointialueet ja kansallisia toimijoita



Asetuksen ensivaiheeseen mukaan tulevat 

vähimmäistiedot ja tietojen tuottamisen 

edellyttämät määrittelyt

Yhdenvertaisen tiedon tuottaminen edellyttää

• Yhteinen järjestäjän tietomalli

• Raportoinnin ja analytiikan käyttötapauskuvaus

• Käsitemallit

• Palvelu, johon tieto kiinnitetään

• Tietosuoja- ja tietoturvavaatimusten mukainen 

arkkitehtuuri

Testaus
Valmius tiedon 
käyttöönottoon

Väestön 

hyvinvointi ja terveys

Sosiaali- ja terveydenhuollon 

tarve

Sote- palvelujen saatavuus

Sote-palvelujen laatu
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Sosiaali- ja terveydenhuollon 

kustannukset

Sote-palvelujen tuottavuus

Sosiaali- ja terveydenhuollon 

yhdenvertaisuus

Asiakkaiden palvelujen 

yhteensovittaminen



Vähimmäistietosisältöasetukseen liittyvä 

aineisto

• Tiivistetty yhteenveto vähimmäistietosisällön tarkoituksesta

• Tarkoitettu johdolleJohdon yhteenveto

• Vähimmäistietosisällön velvoittavuuden varmistama normi

• Tarkoitettu johdolle ja tietojohtamisesta vastaaville viranhaltijoilleAsetus

• Ohjeistus vähimmäistietosisällön toteuttamiseksi

• Tarkoitettu tiedolla johtamisesta ja tiedon johtamisesta vastaaville toimijoille 
(toiminta, talous, hr, it)

Tekninen 
soveltamisohje

• Liitteet tarkentavat johtamisen tiedon hyödyntämistä ja yhdenmukaisen vähimmäistiedon 
tuottamiseksi vaadittavia määrittelyjä. Lisäksi liitteissä on hyvinvointikertomuksen ja -
suunnitelman sisällöt.

• Tarkoitettu tiedolla johtamisesta ja tiedon johtamisesta vastaaville toimijoille(toiminta, talous, 
hr, it)

Soveltamisohjeen 
liitteet

• Asetuksen esittelymuistio ministerilleEsittelymuistio

STM



Tekninen toteutus

• Asetuksen soveltamisohje ja sen liitteet pitävät sisällään ohjeistuksen ja 

tekniset määrittelyt johtamisen vähimmäistietosisällön toteuttamiseksi. 

• Kukin hyvinvointialue vastaa omista tietojohtamisen ratkaisuistaan. 

Vähimmäistietosisältö tukee näiden toteutusta tuomalla kansalliset 

määrittelyt keskeisimmille tiedoille.

• Hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman tiedot ovat saatavilla pääosin 

THL:n rajapinnasta.

• Myös KUVA-mittareita voidaan hyödyntää alueiden tietojohtamisen 

välineissä THL:n rajapintojen kautta.
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Vähimmäistietovalmistelun ja 

testauksen tilannekuva



Vähimmäistietovalmistelun eteneminen  

Valmiit 

Yhdenvertaisen tiedon tuottaminen edellyttää

• Yhteinen järjestäjän tietomalli

• Palvelu, johon tieto kiinnitetään

• Käsitemallit

• Raportoinnin ja analytiikan käyttötapauskuvaus

• Tietosuoja- ja tietoturvavaatimusten mukainen arkkitehtuuri

Väestön 

hyvinvointi ja terveys

Sosiaali- ja terveydenhuollon 

tarve

Sote- palvelujen saatavuus

Sote-palvelujen laatu
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Sosiaali- ja terveydenhuollon 

kustannukset

Sote-palvelujen tuottavuus

Sosiaali- ja terveydenhuollon 

yhdenvertaisuus

Asiakkaiden palvelujen 

yhteensovittaminen

Osittain/lähes 

valmiit 

Aikataulun 

mahdollinen  

jatkaminen 

vuodelle 2024?

Q4 2022-

Q1 2023
Q2-Q3 

2023

Q3-Q4 

2023

Q1-Q2 

2024



Vähimmäistietovalmistelun tilannekuva
Sote-palvelujen saatavuus

• Terveydenhuollon saatavuus osana asetusta, testauksessa

• Sosiaalihuollon saatavuus, testauksessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarve

• Avoin data: Sote-Tarve- projekti

• Alueen data: testataan hyvinvointialueilla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö (palveluhistoria) 

testataan osana palveluiden kohdentamissäännön testaamista (valmistelussa)→ks. seuraava kohta alla

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset

• Vähimmäistietosisältöasetuksessa käytettävä luokitus on hyvinvointialueiden AURA-palveluluokitus (2023), johon eri lähdejärjestelmistä saatava tieto 

kiinnitetään. Organisaatioriippumatonta palveluluokitusta voi käyttää edelleen, mutta se edellyttää velvoittavien tietojen mäppäystä Aura-

palveluluokitukseen. Kohdentamissääntöjen valmistelutyö AURA-palveluluokitukseen on meneillään THL:n kanssa yhteistyössä.

• Raportoinnin ja analytiikan käyttötapaus testataan sovituilla hyvinvointialueilla (valmistelussa). Varsinaisen testausprosessin toteuttaminen on mahdollista, 

kun palvelun sisällön kohdentamissääntö on määritelty hyvinvointialueiden AURA-palveluluokitukseen. 

Väestön hyvinvointi ja terveys

• Väestön hyvinvointi ja terveys-vähimmäistiedon mittareiden tietosisältöjä testataan alueilla, testauksen perusteella tehdään tarvittavat muutoksen 

tietosisältöihin. Testauksessa huomioidaan alueiden antamat kommentit. Kansallisista mittareista ja mm. niiden ikäjaottelun laajentamisesta käydään 

keskustelua tarvittaessa THL:n tai muiden tarvittavien toimijoiden kanssa.

• Testaussuunnitelma valmistelussa: 

• Avoin data: testaussuunnitelma valmistelussa (vrt. Sote-Tarve- projekti), ajankohta kevät 2023 

• Alueen data: testataan hyvinvointialueilla

Sote-palvelujen laatu

• Tavoiteaikataulusta poiketen hyvinvointialueiden kanssa tehtävä yhteinen valmistelu siirtyy keväälle 2023. Seuraava laajennettu asiasisältöjen 

kehittämistyöryhmä kokoontuu 24.11. (tilannekatsaus)

Henkilöstövoimavarojen johtaminen

• Testauksessa
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Osana 

asetusta



Testauksen tilannekuva

• Testauksessa

• Sosiaali- ja terveydenhuollon tarve (avoin data)

• Sosiaali- ja terveydenhuollon saatavuus (sosiaalihuollon osuus)

• Sosiaalihuollon käyttötapaukset ovat sosiaalihuollon Kanta-palveluissa käytettävien määritysten mukaisia. 

Hyvinvointialueilla ei ole yhdenvertaista kyvykkyyttä näiden tietojen poimimiseen.

• Raportoinnin käyttötapaus on alueiden hyödynnettävissä, mutta se ei vielä sellaisena ole vietävissä asetukseen.

• Uudelleentestauksessa 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon saatavuus (terveydenhuollon osuus)

• Uusia testausprosesseja 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon tarve/ palveluhistoria/asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö (alueen data) 

• Sosiaalihuollon tietosisällön testaus edellyttää hyvinvointialueiden tietotarpeiden ja kansallisen kehitystyön 

yhteensovittamista (Virta-tiimin ja THL:n vuoropuhelu)

→ tarve-vähimmäistiedon raportoinnin käyttötapauksen ja sosiaalihuollon käsitemallin päivitys

→ valmius testaamiseen

• Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset
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Toimittajayhteistyötapaamiset 2022

• Virta-hankkeen toimittajayhteistyötapaamiset 2022:

• Keskiviikko 26.10. klo 14-15

• Keskiviikko 14.12. klo 12-13 (kalenterikutsu tulossa)
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Tehdään se yhdessä.

@DigiFinlandOy DigiFinland Oywww.digifinland.fi


