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VALTAKUNNALLINEN TIEDOLLA
JOHTAMISEN KEHITTÄMISEN TILANNE

Erityisasiantuntija
Mikko Huovila STM

TIEDON TARPEET ERI TASOILLA

Valtion ohjausValtion ohjaus

Alueiden vertailu ja
arviointi

Palveluiden järjestäminen

Palveluiden tuottaminen
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Mikä malli uudella hallituksella? TOIVO-ohjelma

Tiedolla ohjaaminen ja johtaminen maakunta- ja sote-
uudistuksessa

12.2.20183

Valtioneuvoston
ohjauksen valmistelu

KUVA-mittarit ja
maakuntien arviointi
(STM OHJA ja THL)

Valtakunnallisten
viranomaisten

tiedontuotanto ja ICT

Maakuntien
järjestämisen

valmistelu

”Järjestämisen
tietomalli”

(Maakunnat ja
SoteDigi)

SoteDigin ja
maakuntien

tiedontuotanto
ja ICT

TOIVO-OHJELMAN KEHITTÄMISVAATIMUKSET
Maakunnat / SoteDigi Valtakunnalliset viranomaiset

Raportointi • maakunnan johdolla on käytettävissään ajantasaiset
modernit raportointityövälineet

• maakuntien ja valtioneuvoston tarvitsema kansallisesti
tuotettu tieto löytyy yhdestä paikasta helposti

• tietoa käytetään rajapintojen kautta muissa
käyttöliittymissä

Tiedontuotantoprosessien
uudistaminen

• maakunnat tuottavat järjestämisessä vaadittavan
ensimmäisen vaiheen tiedon yhdenmukaisella ja
vertailukelpoisella tavalla

• johtamisessa hyödynnetään niin maakunnan itsensä
tuottamaa kuin valtakunnallisestikin tuotettua tietoa

• tieto on ajantasaista
• tietoa on kattavasti hytestä ja sote-palveluista
• viranomaisten päällekkäiset tiedonkeruuvelvoitteet on

purettu ja sote toimijoiden hallinnollista taakkaa on
kevennetty

Tietorakenteiden yhtenäistäminen ja
niiden toimeenpano

• henkilökuntaa motivoidaan systemaattiseen kirjaamiseen
• ammattilaisten käyttöliittymien käytettävyyttä on parannettu

kertakirjaamisen mahdollistamiseksi
• kirjaaminen tapahtuu kansallisten ohjeiden pohjalta

• kansalliset tietomäärittelyt on harmonisoitu siten, että
tiedot voidaan kertakirjata luontevasti osana
palveluprosesseja

• kansalliset kirjaamisohjeet on yhtenäistetty
kertakirjaamisen tavoitteen mukaiseksi. ei erillisiä
kirjausohjeita eri käyttötarkoituksiin

Yhteiset data-alustat yms. teknologia • maakuntien tietotuotanto toteutetaan kustannustehokkaasti
hyödyntäen mahdollisimman paljon yhteisiä ICT-ratkaisuja

• tiedontuotannon prosessi on yhtenäistetty toimimaan
teknisesti yhtenäisellä alustalla
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Kansallinen sote-tietotuotanto mahdollistaa:
1) viranomaisten seuranta-, arviointi-, ohjaus- ja valvontatyön

2) maakuntien johtamisen kansallisessa kokonaisuudessa

Järjestelmät: Sote-tietoa
hyödynnetään pääosin yhden
käyttöliittymän ja yhteisten

rajapintojen kautta

Tuotanto: Yhtenevä sote-
tietotuotanto tarjoaa

vertailukelpoista tietoa

Sisällöt: Sote-tieto on sisällöltään
oikeaa, riittävän kattavaa ja oikea-

aikaista

Valtava-hanke

A. Kehitetään  ja toimeenpannaan
prosesseja, ohjeistusta,
metatiedon hallintaa ja
kumppanuusmalleja

KOHDERYHMÄ 1
Kansalliset sote-tietoa
tuottavat ja hyödyntävät
viranomaiset

0. Hankkeen suunnittelu,
hallinnointi johtaminen ja
muut yleiset toimenpiteet

Hankejohto A. Tuotanto

0.1 Hankkeen rakenteiden
kehittäminen

0.2 Hanke-suunnitelman
viimeistely

0.3 Rahoituksen
varmistaminen

0.4 Juridisten kysymysten
selvittäminen

0.5 Hankehallinnon
käytänteiden määrittäminen

0.6 Yhteistyömallien
rakentaminen ja toimeenpano

0.8 Raportointi

0.9 Jalkautuksen
varmistaminen

0.10 Riskienhallinta

Päämäärät /
Perimmäiset hyötyjät

= suomalaiset

A1 Tietotuotannon yhteisen prosessin
ja tietotuotannon hallintamallin
kehittäminen ja toimeenpano

A2 Käsitteiden, tietorakenteiden,
luokitusten ja koodistojen kansallisen
prosessin kehittäminen ja
käyttöönottosuunnitelma.

A3 THL:n nykyisten tiedonkeruiden ja
asiakas- ja potilasasiakirjojen
tietomäärittelyjen ja tietosisältöjen
yhdenmukaistaminen

A4 Ohjeistuksen ja koulutuspaketin
tuottaminen

A5 Kansalliseen ohjaukseen valittujen
mittareiden metatietojen
kehittäminen ja julkaisu

A6 Kumppanuusmallin kehittäminen
THL:n ulkopuolisten tiedontuottajien
tiedontuotannon varmistamiseksi ja
yhteisten prosessien kehittämiseksi.

KOHDERYHMÄ 2
Maakuntien johto

B. Parannetaan sekä laajennetaan
sote-tietopohjaa ja kehitetään sen
raportointia

B. Sisällöt

B1 Olemassa olevien THL:n
tietotuotantolinjojen sisällön
oikeellisuuden, kattavuuden ja
oikea-aikaisuuden parantaminen

B2 Kelan, Valviran,
Tilastokeskuksen ja Valtiokonttorin
sekä Työ- ja elinkeinoministeriön
tietotuotantolinjojen sisällön
oikeellisuuden, kattavuuden ja
oikea-aikaisuuden parantamisen.

B3 Uusien tuotantolinjojen
rakentaminen

B4 Nykyaikaiseen data-
analytiikkaan perustuvat valvonnan
toimintatapojen selvitysten
tekeminen ja käyttöönotot

B5 Kansalliseen ohjaukseen
valittujen mittareiden
raportointinäkymien määrittely ja
konseptointi

C. Rakennetaan yhteinen IT-
infrastruktuuri sote-tiedolle sekä
uudistetaan nykyisiä ratkaisuja

C. Järjestelmät

C1 Raportoinnin
verkkopalveluratkaisun
rakentaminen ja  hallintamalli

C2 Tiedon analysointivälineiden
hankinta ja hallintamalli

C3 Data-alusta-ratkaisun
laajentaminen ja hallintamalli

C4 Data-alustan tukipalvelun
rakentaminen ja hallintamalli

1 Kuvataan sote-tietotuotannon
kokonaisarkkitehtuuri  ja tuetaan
sen kehittymistä

Arkkitehtuuri

1.1 Kansallisen
kokonaisarkkitehtuurityön
seuraaminen

1.2 Hankkeen
kokonaisarkkitehtuurin
kehittäminen

1.3 Tavoitearkkitehtuurin,
tietoarkkitehtuurin,
ratkaisuarkkitehtuurin ja
teknologia-arkkitehtuurin
rakentaminen ja jatkuva
kehittäminen

1.4 Kansallisesti sovittujen
muutosten sovitus hankkeen
arkkitehtuuriin

1.5 Arkkitehtuurin jalkauttamisen
ohjaaminen

2 Hankkeen vaikuttamisviestinnän
suunnittelu ja toteuttaminen

Viestintä

2.1  Määritellään hankkeen
viestinnän kohderyhmät ja
ydinviestit

2.2 Viestintäsuunnitelman laadinta
ja sen toimeenpano

2.3 Sovitetaan hanketason
viestintä ohjelmatason viestinnän
kanssa

2.4 Varmistetaan, että kaikki eri
toimijat saavat tiedon hankkeista
ja lisätään hankkeen osapuolten
yhteistyötä

2.5 Edistetään tietämystä
hankkeessa syntyvistä tuotoksista,
sekä niiden käyttöönotosta

2.6 Minimoidaan riskien
toteutumista ja toteutumisen
vaikutuksia hyvän hankeviestinnän
keinoin

KESKEISTÄ HYÖDYNNETTÄVÄÄ EDELLISESTÄ
VALMISTELUSTA

12.2.2018 Mikko Huovila6

THL:n arviointiraportit
SoteDigin ja Vimanan tietojohtamisen maakuntakierroksen loppuraportti
Järjestämisen tietomallin valmistelumateriaali
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JÄRJESTÄMISTEHTÄVÄÄN LIITTYVÄN TIETOJOHTAMISEN
JATKOKEHITTÄMISEN SKENAARIOT

Yhdenmukainen
tieto

Paikallisesti
määritelty tieto

Yhteinen teknologia

Paikallinen teknologia

+  Vertailukelpoinen tieto
+  Merkittävästi alemmat kehityskustannukset
+  Tasaa alueiden välisiä eroja
+  Erityisosaaminen hyödyttää koko maata
- Alueiden erityispiirteisiin vastaaminen hankalampaa
- Uudet teknologiset investoinnit osin päällekkäisiä jo

olemassa olevien ratkaisujen kanssa
- Hitaampi kehittäminen

+    Ketterämpi eteneminen
+    Alueelliset erityispiirteet helpompi huomioida
+    Hyödyntää jo tehtyjä teknologiainvestointeja,

joustavuutta kehittää niiden päälle
- Kehittäminen sirpaloituu
- Tiedon vertailukelpoisuus heikkoa
- Korkeat kehityskustannukset
- Alueiden väliset erot kasvavat entisestään
- Osaavia tekijöitä vaikea saada kaikille toimijoille

Yhdenmukaisuus

Monimuotoisuus Sisältökoordinaatio
+   Vertailukelpoinen tieto
+   Tasaa alueiden välisiä eroja jonkin verran
+   Sisältöön liittyvä erityisosaaminen hyödyttää koko maata
+   Jättää tilaa alueellisille teknisille ratkaisuille ja joustavalle

jatkokehitykselle
- Tekniset kehityskustannukset korkeat
- Jättää ison vastuun järjestäjille teknisten ratkaisujen

toteutuksesta. Osa alueista ei ehkä pysty itse tästä vastaamaan?

+    Alhaisemmat tekniset kehityskulut
+    Hyödyttää niitä alueita, jossa ei ole vielä

teknistä kehitystä tehty
+    Kehittäminen sirpaloituu
- Tiedon vertailukelpoisuus heikkoa
- Tekninen kehittäminen ilman yhteistä sisältöä

tällaisessa kohteessa ei kovin mielekästä

Tekninen koordinaatio

ORGANISOINTI

Toivo-ohjelma

”Uusi virta”
(SoteDigi /
Vimana)

Maakunta/alue
x

Maakunta/alue
y

Maakunta/alue
z

Valtava

THL KELA Valvira
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ALUEELLISTEN TOIMENPITEIDEN
KOHDENTAMINEN KYPSYYSTASON NOSTAMISEEN

6.9.2019 Etunimi Sukunimi9

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN VIRANOMAISTEN
KANSSA
• Varmistettava ”sama tieto kirjataan vain kerran” periaatteen

toteutuminen
• Samasta palveluissa syntyvästä kirjaamisesta pystyttävä

muodostamaan tiedot myös johtamiseen ja valtakunnallisiin
tilastoihin ja rekistereihin

• THL:n tietomäärittelytyön ja alueellisen kehittämisen
yhteensovitus olennaista

• Integraatioiden määrän hallinta merkittävä kustannuskysymys.
Kanta-palveluita varten tehtyjä investointeja tulisi pystyä
hyödyntämään mahdollisimman laajasti.

6.9.2019 Etunimi Sukunimi10
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YHTEENVETO
• Uuden hallituksen toimeenpanosuunnitelman valmistelu kesken

• Hallitusohjelmassa linjattu, että edellisen hallituksen varaamia
uudistusrahoja voidaan käyttää

• Organisoituminen auki
• Maakuntavalmistelun jatko?
• Valtion rahoitus?
• Valtakunnallisten yhtiöiden asema?

• TOIVO-ohjelman jatkaminen STM:n prioriteeteissä korkealla
• Valtakunnallisten viranomaisten kehittämiselle rakenneriippumattomat

suuntaviivat olemassa (KUVA-raportti)
• Järjestäjätason tiedolla johtamisen kehittämisen tarve selvä ja tunnustettu

laajasti. Miten tämä organisoidaan riippuu olennaisesti uuden hallituksen
linjauksista.

• Uusi SOTE-tietojen toissijaisen käytön laki luo pelisäännöt tietojen yhdistelylle
ja mahdollistaa paljon

Lisätietoja:

Mikko Huovila
Sähköposti: mikko.huovila@stm.fi
Twitter: @mikkohuo

Sosiaali ja terveysministeriö
Internet: stm.fi
Twitter: @STM_Uutiset


