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Asetusvalmistelun tilannekuva

• Lausuntoja saatiin yhteensä 67 kappaletta. Lausuntopalautteen käsittely on 

meneillään ministeriöjohtoisesti

• Lausuntopalautteen pohjalta tulee muutoksia asetukseen ja tekniseen 

soveltamisohjeeseen niin johtamisen vähimmäistietosisällön kuin 

hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman osalta

• Asetustyöryhmä käsittelee keskeiset ehdotukset ja toteuttavat muutokset 

seuraavissa kokouksissa

• Jatkovalmistelun aikataulutus tarkentuu myös seuraavissa kokouksissa 
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Vähimmäistietovalmistelun tilannekuva
Sote-palvelujen saatavuus

• Terveydenhuollon saatavuus osana asetusta, testauksessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarve

• Avoin data: Sote-Tarve- projekti (Tietojohtaja.fi), tietosisältöjä päivitetään

• 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. 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.

• Testaussuunnitelma valmistelussa:

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

• Alueen data: testataan hyvinvointialueilla (valmistelussa)

Sote-palvelujen laatu

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

• Sisältää asiakas- ja potilasturvallisuuden

Henkilöstövoimavarojen johtaminen

• Testauksessa (kesken/valmistelussa)
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Virta-hankkeen etenemissuunnitelma vuodelle  2023 

• Vähimmäistietosisältöjen sisällöllinen valmistelu (laatu, asiakkaiden palvelujen 
yhteensovittaminen, yhdenvertaisuus)

• Testaaminen ja käyttöönoton tuki sekä muutoshallinta testausten perusteella

• KUVA-projektin (kansallisen kustannusvaikuttavuus mittariston kehitysprojekti) ja 
THL:n arviointitoiminnon kanssa tiivis yhteistyö hyvinvointialueiden ja kansallisen 
arvioinnin ja ohjauksen yhteensovittamiseksi ja asiantuntijaresurssin käytön 
optimoimiseksi

• Palveluluokitusten kohdentamissääntöjen valmistelu yhteistyössä THL:n kanssa

• Vähimmäistietojen valmisteluaikainen ylläpito ja muutosten hallinta 

• Asetusvalmistelun tuki
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Toimittajayhteistyötapaamiset 
2023

• Virta-hankkeen 

toimittajayhteistyötapaamiset 2023:

•Ke 22.2.2023 klo 12-13

•Ke 26.4.2023 klo 12-13

•Ke 24.5.2023 klo 12-13

• Mahdolliset päivitykset jäseniin viimeistään 
15.1.2023 virta-hanke@digifinland.fi

mailto:virta-hanke@digifinland.fi


Kiitos kuluneesta vuodesta,
hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!
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Tehdään se yhdessä.

@DigiFinlandOy DigiFinland Oywww.digifinland.fi

Virta-hanke - DigiFinland

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

https://digifinland.fi/toimintamme/tietojohtaja-palvelu/

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

