Vähimmäistietosisältö
hyvinvointialueiden
johtamisessa
Mitä tarkoittaa vähimmäistietosisältö?
Vähimmäistietosisällöllä tarkoitetaan sitä
minimitason tietoa, jota hyvinvointialueet
tarvitsevat järjestämistehtävien hoitamiseksi.
Vähimmäistietosisältö on sama kaikille
hyvinvointialueille ja se on edellytys tiedolla
johtamiselle.

Mikä on vähimmäistietosisällön rooli johtamisessa?
Vähimmäistietosisältö
tukee hyvinvointialueitten
lakisääteistä tehtävää
Laki sosiaali- ja
terveydenhuollon
järjestämisestä
edellyttää, että
Hyvinvointialueen
hyvinvointialueet
sosiaali- ja terveyden
hyödyntävät
huollon s euranta ja
vähimmäistieto
arviointivelvollisuus
sisältöä järjestämisvastuullaan
olevan sosiaali- ja
terveydenhuollon tietojohtamisessa toiminnan, tuotannon ja
talouden ohjauksen, johtamisen
ja päätöksenteon tukena. Hyvinvointialueen seurantatiedon tulee
olla yhdenmukaista Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
määrittelemien tietosisältöjen ja –
rakenteiden kanssa.

§ 29

Vähimmäistietosisältö määrittää kaikille hyvinvointialueille samat mittarit toiminnan kehittämiseen
Vähimmäistietosisältö
määrittää hyvinvointialueille johtamisessa
hyödynnettävän tiedon
ja mittarit, joita niiden
tulee seurata ja joiden
mukaan niiden tulee raportoida toiminnastaan.

Eri alueiden tuottaman
tiedon vertailu tuo arvokasta
tietoa hyvinvointialueille
kehittämistyön tueksi.

Vähimmäistiedot kiinnitetään organisaatioriippumat
tomaan palveluluokitukseen, joka
on valmisteltu hyvinvointialueiden
kanssa yhteistyössä Sote-tieto
pakettien jatkokehityksessä. Lisäksi
vähimmäistiedot tulee kiinnittää
asukas/asiakassegmentteihin
substanssilakien vaatimusten
mukaisesti.
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Miten vähimmäistietosisältö määritellään?
Hyvinvointialueet määrittävät
vähimmäistietosisällön
Hyvinvointialueet tekevät ehdotuksen vähimmäistieto
sisällöstä DigiFinland Oy:n koordinoimassa Toivo-ohjelman Virta-hankkeessa. Määrittelytyötä tukevat kansalliset
toimijat, mm. THL:n, Valviran, Kunta- ja hyvinvointityönantajat KT:n ja VM:n asiantuntijat. STM antaa asetuksen
vähimmäistietosisällöstä ehdotuksen perusteella.

Yhteistyön
tavoitteena on varmistaa,
että vähimmäistietosisältö
perustuu kansallisiin tieto
rakenteisiin, määrityksiin ja
ohjeisiin.

VÄHIMMÄISTIETOSISÄLLÖN VALMISTELU
Asukkaiden
palvelutarpeet

Ennaltaehkäisevät
ja varhaisen tuen
palvelut

Tilapäiset
tai toistuvat
palvelut

Vaativat tai
ympärivuorokautiset palvelut

Lapset ja nuoret

Työikäiset

Iäkkäät

Vammaiset

Mielenterveys-päihdeasiakkaat

Asiakassegmentteihin
ja substanssilakeihin
kiinnitettävät
vähimmäistiedot

• Väestön hyvinvointi
ja terveys
• Sote-palvelujen:
- tarve
- saatavuus
- laatu
- yhdenvertaisuus
- vaikuttavuus
- kustannukset
- tuottavuus
• Asiakkaiden palvelujen yhteensovittaminen

Perustana sote-uudistuksen tavoitteiden toteutuminen ja asukas-/asiakaslähtöisyys
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Miten vähimmäistietosisältö määritellään?
Vähimmäistietosisällön sisältö
Vähimmäistietosisällön määrittely perustuu järjestämislain 29. pykälään. Määrittelyssä hyödynnetään
sote-palvelujen järjestämisen tietomallia sekä organisaatioriippumatonta palveluluokitusta, yhteisiä käsitemalleja ja raportoinnin ja analytiikan käyttötapauskuvauksia, joissa kuvataan mm. tietojen
käsittelysäännöt.
Määrittelytyössä huomioidaan hyvinvointialueiden kansallisessa arvioinnissa ja ohjauksessa käytettävät
KUVA-mittarit sekä Kuntien ja kuntayhtymien automatisoidun talousraportoinnin käsikirjan (AURA) mukaiset vaatimukset.
Vähimmäistietosisältö määrittää hyvinvointialueitten raportoinnin sisältöä.

SOTE-JÄRJESTELMÄN RAPORTOINTITASOT

Luokitukset

Mittarit
Valtio-ohjaus

AURA-raportointi
ja KUVA-mittarit
(VM, STM)

AURAluokittelu

Alueiden vertailu
ja arviointi

KUVA-mittarit
(THL)

Organisaatioriippumaton
palveluluokitus

Palveluiden järjestäminen
Tiedolla johtaminen

Vähimmäistietosisältö

Palveluiden tuottaminen

Operatiivisen
johtamisen
mittaristo

THL:n
luokitukset ja
tietorakenteet

Vähimmäistietosisällön valmistelu palvelee erityisesti Sote- palvelujen järjestäjän tietotarpeita

3

Näin vähimmäistietosisältöä hyödynnetään
kansallisessa arvioinnissa
Kansallisen arvionnin suhde vähimmäistietosisältöön
THL arvioi vuosittain julkisesti järjestettyjen sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta, laatua, vaikuttavuutta ja yhdenvertaista toteutumista sekä kustannuksia. Asiantuntija-arviot ovat osa sosiaali- ja
terveysministeriön (STM) ohjausprosessia, jonka tavoitteena on
varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon yhdenvertaisuuden toteutuminen ja rahoituksen riittävyys valtakunnallisesti.

400

mittaria

Asiantuntija-arviot perustuvat noin 400 mittaria käsittävään sosiaalija terveydenhuollon kustannusvaikuttavuusmittaristoon (KUVA-mittaristo) sekä muuhun THL:n arviointi- ja tilastointitoimintaansa varten
kokoamiin tietoihin sekä Valviran ja aluevalvontavirastojen valvontahavaintoihin. Arvioissa hyödynnetään kansallista sote-tietopohjaa,
jonka tieto on vertailukelpoista eri alueiden kesken.

Toivo-ohjelman Virtaja Valtava-hankkeiden
tehtävänä on varmistaa,
että arvioinnissa ja tiedolla
johtamisessa käytettävät
tietosisällöt vastaavat
riittävällä tarkkuudella
toisiaan.

Lisätietoja

Yhteystiedot

STM:n käynnistämä Sote-tiedolla
johtamisen, ohjauksen ja valvonnan
toimeenpano-ohjelma (Toivo) käynnistyi 13.2.2020 ja kestää 31.3.2023
asti. Ohjelman kokonaisbudjetti
vuosina 2020–2021 on 48 milj. €.
Ohjelma tukee sote-rakenneuudis
tuksen toimeenpanoa.

Elina Välikangas
Virta-hankepäällikkö, DigiFinland Oy
p. 050 517 4417, elina.valikangas@digifinland.fi

09/ 2021

Kansallisen arvioinnin ja alueellisen johtamisen tarpeet tiedon yksityiskohtaisuudelle ja hyödyntämisen frekvenssille vaihtelevat. Samoin
käytettävissä oleva tietopohja on kattavuudeltaan erilainen, ja siten
arvioinnin ja alueiden tiedolla johtamisen tietosisällöt eroavat
osittain toisistaan.

Juhana Valo
Toivo-ohjelman ohjelmapäällikkö, STM
p. 0295 163 523, juhana.valo@stm.fi

soteuudistus.fi/
tiedolla-johtaminen

# soteuudistus
# tiedollajohtaminen

innokyla.fi
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