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STM/THL ajankohtaiset asiat



Vähimmäistietosisältöas
etuksen tilanne ja 
jatkovalmistelu

Minna Klemettilä, STM • 15.2.2013



Asetusvalmistelun tilanne ja jatkovalmistelu

STM:n vuosille 2021-2024 asettama työryhmä (jäsenet: valtiovarainministeriö, Valvira, THL, Suomen Kuntaliitto, 
DigiFinland Oy, Helsingin kaupunki, HUS-yhtymä sekä edustajat kultakin hyvinvointialueiden yhteistyöalueelta) 
ja asiantuntijasihteeristö, jossa jäsenet STM, THL ja DF

• Toistaiseksi STM valmistelee asetusta virkatyönä

• Lausuntokierroksen jälkeen 1. asetuksesta päätettiin jättää pois 29 §:n 1 momentin mukainen seurannan
vähimmäistietosisältö keskeneräisyyden vuoksi

• Ensimmäiseksi voimaan tulevaan asetukseen on tulossa hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman 
vähimmäistietosisältö, tavoitteena saada asetus voimaan 1.1.2024

• 29 § 1 momentin mukaisen seurannan vähimmäistietosisällön jatkovalmistelun suunnitelmaa tarkennetaan 
linjassa HV-alueiden vuosittaisen selvityksen tietopyynnön kanssa, kansallisen ohjauksen tietotarpeet ja 
muut esiin nousseet tietotarpeet huomioiden 

• Hallintamallityö etenee rinnalla

Valmistelussa on uusi tiedolla johtamisen ja ohjauksen kehittämisohjelma, joka yhdistää Toivo-ohjelman 
sisällön, KUVA-työn, vähimmäistietosisältötyön ja vaikuttavuusperusteisen ohjauksen samaan 
ohjelmakokonaisuuteen



Vähimmäistietovalmistelun 
tilannekuva ja etenemissuunnitelma





Tilannekuva ja etenemissuunnitelma

• Eteneminen uuden Toivo-ohjelman suunnitelman mukaisesti, jonka osa Virta-hankkeen suunnitelma on

• Yhteistyö THL:n arviointitoiminnon ja KUVA-projektin kanssa konkretisoitunut

• Yhteisellä tekemisellä varmistetaan yhdenmukaisten tietojen käyttäminen hyvinvointialueiden johtamisessa ja 

kansallisessa arvioinnissa ohjauksessa

• Sote-palvelujen laatu –vähimmäistiedon valmistelu on alkanut

• Eri toimijoiden kanssa valmistavia keskusteluja (mm. THL arviointitoiminto ja KUVA, Asiakas- ja 

potilasturvallisuuskeskus, laaturekisterit, THL, vanhuspalvelujen laatusuosituksen laatijat, THL & STM, 

asiakaspalautetyö, THL, Valvira, Rakenteellinen sosiaalityö –hanke, THL, RAI -yhdyshenkilöt, THL)

• Alueiden kanssa tapahtuva valmistelu alkaa alkaen to 30.3. klo 8:30-10, tapaaminen pääsääntöisesti joka toinen 

torstai (→ Työryhmän muodostamisesta seuraavilla dioilla)

• Väestön hyvinvointi ja terveys –vähimmäistiedon mittareiden valmistelu testaukseen meneillään

• Avoimen datan testaus osana tietojohtaja-palvelua

• Muiden valmisteltujen vähimmäistietojen (kustannukset, tarve, saatavuus) testauksien toteuttamiseksi muodostetaan 

lopullista mahdollisten testausalueiden tilannekuvaa ja mahdollisuutta toteuttaa testaus esimerkiksi hyvinvointialuetta 

pienemmälläkin alueella tai kokonaisuutta pienemmällä tietosisällöllä, jonka jälkeen sovitaan tarkka testausaikataulu eri 

tiedon kokonaisuuksille

• Sosiaali- ja terveydenhuollon tarve → avoimen datan osuus testattu
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6. työvaihe: Kansallisten 

mittaristojen

(teema ja sitä kuvaava mittari)  

tarkastelu itsenäisinä ja 

suhteessa toisiin  

mittaristoihin 

4. työvaihe:

Pienryhmätyöskentelyn aloitus, 

työsuunnitelman läpikäynti ja 

ensimmäisessä vaiheessa sote-

järjestäjän tietotarpeen 

tunnistaminen/muodostaminen

Sote-järjestäjän tietotarpeeseen vastaavan 

vähimmäistietopohjan muodostamisen vaiheistus 

7. työvaihe: Keskeisten 

teemojen tunnistaminen 

järjestäjän tietotarpeen 

näkökulmasta

peilaten niitä

kansallisiin, ohjaaviin 

asiakirjoihin ja mittaristoihin

8. työvaihe: Eri mittareiden 

tarkastelu suhteessa teemoihin →

Löytyykö teemoittain niitä kuvaavia 

mittareita? 

9. työvaihe: Mittareiden 

tarkastelu suhteessa järjestäjän 

tietotarpeeseen 

→ Ovatko mittarit alueen 

näkökulmasta riittäviä?

10. työvaihe: Mittareiden valinta 

teemoittain 

Alueiden valinta

Uudet mittarit alueelta

Mittareiden tarkastelu suhteessa 

ohjaaviin asiakirjoihon

11. työvaihe: Mittareiden 

tietosisältöjen työstäminen 

(yhdessä alueiden ja kansallisten 

toimijoiden kanssa) →

Raportoinnin käyttötapauksien 

luominen

12. työvaihe: Valmiiden 

raportoinnin ja analytiikan 

käyttötapausluonnosten läpikäynti 

alueilla pienryhmätyöhön 

osallistuvan koordinoimana

13. työvaihe: Valmiiden 

raportoinnin ja analytiikan 

käyttötapausten vieminen 

hyväksyttäväksi 

esitestausta/testausta varten 

tietojohtamisen verkostolle  
(Hyväksyntä alueelta tietojohtamisen 

verkoston jäsenen koordinoimana)

15. työvaihe: Valmiiden 

raportoinnin käyttötapausten 

vieminen hyväksyttäväksi 

tietojohtamisen verkostolle 
(Hyväksyntä alueelta tietojohtamisen 

verkoston jäsenen koordinoimana)

14. työvaihe: Raportoinnin ja 

analytiikan käyttötapausten 

(Versio 1.0) esitestaaminen ja/tai 

testaaminen hyvinvointialueilla ja 

testaamisten perusteella tehtävät 

tarvittavat muutokset ja muut 

päivitykset 

1. työvaihe: Suunnitellaan 

työvaiheistus sis. sisällöllisen 

etenemisen, huomioiden 

työstämisen eri vaiheet alueiden ja 

tarvittavien kansallisten toimijoiden 

kanssa

5. työvaihe: Muodostetaan eri 

kansallisten asiakirjojen etc. 

mukainen mittaristokoonti, tehdään 

alustavaa teemoittelua 

3. työvaihe: Hahmotetaan muu 

meneillään oleva kansallinen työ ja 

varmistetaan työskentelyn alusta 

saakka sisältöjen yhdenmukaisuus 

2. työvaihe: Taustamateriaalin 

työstäminen (lähtökohtana 

järjestämisen tietomalli), tutkitaan 

kansallisten strategioiden, 

tavoitteiden ja suositusten sekä 

lakitaustan vaatimukset 

Asetustyöryhmä/STM: 

Asetukseen menevien 

tietosisältöjen valinta →

Hallintamalli

LUONNOS



Virta-verkoston ja asiasisällön 
kehittämisryhmät
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”Verkoston välityksellä käydään vuoropuhelua, 
parannetaan alueiden tiedonsaantia, mahdollistetaan 
vaikuttaminen ja kansalliseen kehitystyöhön 
osallistuminen, haetaan asioille yhteistä näkyä, 
varmistetaan tietojohtamisen ratkaisujen ja 
tietosisältöjen kansallinen yhteneväisyys sekä 
jaetaan hyviä käytäntöjä.”

Virta-hankkeen tietojohtamisen 
verkosto toimii alueellisen 
kehittämisen tukena
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Virta-hankkeen 
tietojohtamisen verkosto

• Verkoston avulla alueet käyvät vuoropuhelua yhteisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi. DigiFinlandin roolina on tuoda 

alueellista näkökulmaa kansalliseen tietojohtamisen kehitystyön 

valmisteluun ja vastavuoroisesti tietoa kansallisesta kehitystyöstä 

alueille.

• Ryhmiä on kaksi eri tarkoitusta varten:

• Tietojohtamisen verkosto

• Asiasisältöjen kehittämisryhmät

• Myös Teams-kanavalla on nämä kaksi eri tiedostokokonaisuutta, 

joihin annettaan käyttöoikeudet.

• Käyttöoikeuksien pyyntö ilmoittamanne ensisijaisen 

kontaktin kautta
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Alueiden osallistujat Virta-
verkostossa

• Virta-hankkeen tietojohtamisen verkoston jäsenet huolehtivat 
hankkeessa tehtävän työn viestinnästä hyvinvointialueella sekä 
integroivat yhteisesti tehtyä kansallista työtä osaksi 
hyvinvointialueen valmisteluja.

• Koska asiasisällön kehittämistyöryhmien sisällöt vaihtelevat, 
verkoston jäsenet huolehtivat siitä, että hyvinvointialueilta 
osallistuvat tapaamisiin asiakokonaisuutta parhaiten tuntevat 
henkilöt.

• Virta-hankkeen tietojohtamisen verkoston jäsenten kesken on 
sovittu, että kukin alue ilmoittaa verkostoon 2-3 pysyvää jäsentä 
alueeltaan.

• Verkoston jäsenten vastuulla on huolehtia vuoropuhelusta ja 
tiedonvälittämisestä kansallisen työn ja hyvinvointialueen välillä ja 
huolehtia toimeenpanoa vaativista asioista hyvinvointialueella.
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Alueiden osallistujat 
asiasisältöjen kehittämis-
työryhmissä

• Virta-hankkeen tietojohtamisen verkoston lisäksi vuoden 2021 
alusta on toiminut Virta-hankkeen asiasisältöjen 
kehittämisryhmätyö.

• Yhteisen tekemisen tavoitteena on varmistaa hyvinvointialueiden 
järjestämistehtävän johtamista palveleva tietojohtamisen 
kokonaisuus. Keskeistä yhteisessä vähimmäistietosisällön 
kehitys- ja valmistelutyössä on hyvinvointialueiden näkemysten 
ja tarpeiden huomioiminen sekä hyvien käytäntöjen jakaminen.

• Samanaikaisesti pyritään huomioimaan kaikki muu meneillään 
oleva kansallinen kehitystyö, jotta vältytään päällekkäiseltä työltä 
ja turvataan yhdenmukaisuutta kansallisessa tietojohtamisen 
valmistelussa.
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Alueiden osallistujat 
asiasisältöjen kehittämis-
työryhmissä

• Kehittämistyöryhmissä työskentelee jokaisen 
hyvinvointialueen asiantuntijoita sekä kansallisia toimijoita eri 
teemojen parissa vähimmäistietosisällön laatimisessa.

• Asiasisällön kehittämisryhmiä on työstämisvaiheessa kaksi:

1. Laajennettu ryhmä (edustusta toiminnasta sekä sos. että terv., 
talous, hr eli yht. 4 jäsentä/alue) kokoontuu n. 1x/ 
neljännesvuosi, jolloin käydään läpi laajemmin valmistelun 
tilannekuvaa ja etenemissuunnitelmaa. Tämän lisäksi 
asiantuntijoita kutsutaan tarpeen mukaan työskentelyyn kunkin 
vastuualueen mukaisesti.

2. Pienryhmä (yksi alueen edustaja) kokoontuu n. 2 viikon välein 
valmistelun aikana. Alueen edustaja työstää sovittuja asioita 
omalla alueella yhdessä tarvittavien asiantuntijoiden kanssa.



Asiasisällön kehittämisryhmien kokoonpanon ja 
yhteystietojen tarkistaminen

• Laajennettu työryhmä (sosiaalihuolto, terveydenhuolto, talous 

ja henkilöstö eli yht. 4 jäsentä/alue)

• Pienryhmä (yksi alueen edustaja)

• Seuraava työstettävä kokonaisuus on sosiaali- ja 

terveydenhuollon laatu (Q2/2023) alk. 30.3.2023

• Jokaista aluetta pyydetään tarkistamaan oman alueensa 

työryhmäedustus ja laittamaan henkilöiden nimet päivitettyine 

yhteystietoineen osoitteeseen virta-hanke@digifinland.fi

2.3.2023 mennessä
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Tietojohtaja-palvelun tilannekatsaus

Sote Tarve, Hyvinvointi ja terveys (Hyte)

Jaakko Pentti, johtaja, tietojohtaminen ja tiedonhallinta
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Virta-hankkeen 

tietojohtamisen verkosto-

tapaamiset kevät 2023:

• To 16.2.2023 klo 13-15

• To 16.3.2023 klo 13-15

• To 27.4.2023 klo 13-15

• To 25.5.2023 klo 14-16

Verkostotapaamiset 
kevät 2023



Asiantuntijakysely

• KERRO NÄKEMYKSESI YHTEISKUNNALLISTEN TIETOVARANTOJEN KYVYSTÄ VASTATA HALLINTONRAJAT YLITTÄVÄN PÄÄTÖKSENTEON TARPEISIIN

• Toive hyvinvointihaasteiden ennaltaehkäisemisestä saa tukea yli hallinto- ja sektorirajojen. Tämän tavoitteen toteutuminen edellyttää 
kokonaisvaltaisempaa ja ennakoivaa päätöksentekoa, joka ei kuitenkaan ole mahdollista ilman laadukasta, edustavaa ja riittävän monitieteistä 
tietopohjaa. Suomen Kulttuurirahasto on käynyt aiheeseen liittyvää asiantuntijadialogia. Keskusteluissa on keskitytty erityisesti tällä hetkellä käytettävissä 
olevien yhteiskunnallisten tietovarantojen kykyyn vastata hallinnonrajat ylittävän päätöksenteon tarpeisiin.

• Tämän kyselyn tarkoituksena on syventää aiheeseen liittyvää ymmärrystä: Kyselyllä kartoitetaan kansallisia rekisteri- ja muita tietoaineistoja 
hyödyntävien, sekä niiden parissa työskentelevien asiantuntijoiden näkemyksiä nykyisten tietovarantojen ja niihin liittyvän lainsäädännön kyvystä vastata 
hallintorajat ylittävän päätöksenteon tarpeisiin. Suomen Kulttuurirahasto haluaa fasilitoida aihepiirin tiimoilta käytävää yhteiskunnallista keskustelua sekä 
tulevaa kehittämistyötä.

• Vastaamalla tähän kyselyyn olet mukana vaikuttamassa laajan toimijarintaman yhteistyönä toteutettavan kehittämistyön jatkoaskeliin. VASTAA 
KYSELYYN https://gesundpartners-lv.creamailer.fi/survey/answer/ltol9esdy6oka

• Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin viisi (5) minuuttia. Pyydämme vastauksia 22.2. mennessä. HUOM. Kaikille kiinnostuneille ja yhteystietonsa jättäneille 
lähetetään myös yhteenveto kyselyn tuloksista.

• Kyselyn toteuttaa Suomen Kulttuurirahaston toimeksiannosta strategiayritys Gesund Partners Oy. Lisätietoja voi tarvittaessa kysyä 
sähköpostitse ville.koiste@gesund.partners. Suomen Kulttuurirahasto on vuonna 1939 perustettu suomalaista kulttuuria tukeva yksityinen säätiö. Se 
rahoittaa tiedettä ja taidetta vuosittain noin 60 miljoonalla eurolla. Gesund Partners on yhteismuotoiluun sekä strategiatyöhön ja muutosjohtamiseen 
erikoistunut konsulttiyritys. Missionamme on rakentaa kestävää ja inhimillistä yhteiskuntaa. Systeemitason arkkitehteina varmistamme toimintamme 
vaikuttavuuden lähestymällä yksilön hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

20

https://gesundpartners-lv.creamailer.fi/survey/ltol9esdy6oka
https://gesundpartners-lv.creamailer.fi/survey/ltol9esdy6oka
mailto:ville.koiste@gesund.partners


Lisätietoa Virta-hankkeesta ja julkaistu materiaali:

https://digifinland.fi/toimintamme/virta-hanke/
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Tehdään se yhdessä.

@DigiFinlandOy DigiFinland Oywww.digifinland.fi
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