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Yhteiset mittarit 
hyvinvointialueiden 
johtamiseen sekä 

hyvinvointikertomuksiin 
ja –suunnitelmiin.

Varmistaa alueiden 
välisen 

vertailukelpoisuuden 
keskeisimpien 

tietosisältöjen osalta.

Auttaa lakisääteisessä 
tehtävässä johtaa 
hyvinvointialuetta 
tietoperusteisesti

(Järjestämislaki 29 §)

Vähimmäistietosisällön 
sisällöstä ja laajuudesta 
säädellään tarkemmalla 

asetuksella.



Johtamisen vähimmäistietosisältö

• Järjestämistehtävässä tarvittavat keskeiset tiedot

• Ensimmäisessä vaiheessa

• Sosiaali- ja terveydenhuollon tarve ja kustannukset 
ja sosiaali- terveyspalvelujen saatavuus  

• Myöhemmin

• Väestön hyvinvointi ja terveys, laatu, asiakkaiden 
palveluiden yhteen sovittaminen, yhdenvertaisuus, 
tuottavuus ja vaikuttavuus 

• Tuotetaan pääosin alueiden omista tietojärjestelmistä 
mahdollisimman reaaliaikaisesti

• Kansalliset lähteet täydentävät

• Valmisteltu alueiden yhteistyönä Toivo-ohjelman Virta-
hankkeessa THL:n ja muiden kansallisten toimijoiden 
tukemana

Hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman 
vähimmäistietosisältö

• Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman sisällön 
vakiointi

• Kokoaa eri lähteistä tietoa kansalaisten terveydestä ja 
hyvinvoinnista sekä niihin liittyvistä tekijöistä.

• Lisäksi tietoa kunnan tai alueen toimenpiteistä, joilla on 
tuettu kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä.

• Koskee sekä kuntia, että hyvinvointialueita

• Tiedot saatavilla pääosin kansallisissa lähteistä

• Valmisteltu alueiden ja THL:n yhteistyönä



Hyvinvointialueen A johtaja Hyvinvointialueen B johtaja

Miltäs teillä 
näyttää 

vanhuspalveluiden 
kustannukset? 

Kuinka paljon teillä 
tehdään 

huostaanottoja?

Mikä on teidän 
tilanne 

hoitoonpääsyssä?

Millainen on teidän 
asiakastyytyväisyys? 

Mistä se johtuu?



Tarve

• Väestömäärä

• Väestön ikärakenne

• Väestöennuste

• Asukkaiden työttömyys

• Yli 75 -vuotiaiden asuminen

• Väestön sairastavuus

• Kansaneläkelaitoksen 
korvaamien lääkkeiden 
kustannukset

Saatavuus

• Hoitoon pääsy- ja odotusajat

• perusterveydenhuollossa 

• erikoissairaanhoidossa

• lasten ja nuorten 
mielenterveyspalveluissa

Kustannukset

• Kokonaiskustannukset

• Asukaskohtaiset 
kokonaiskustannukset

• Asiakaskohtaiset 
kokonaiskustannukset

• Palveluille kohdistetut 
kokonaiskustannukset

• Palveluille kohdistetut 
asukaskohtaiset 
kokonaiskustannukset



Elintavat

•Ylipainoisten osuus 
nuorista

•Alkoholia liikaa käyttävien 
osuus

•Päivittäin tupakoivien 
osuus

•Liian vähän liikkuvien osuus

Mielenterveys

•Ahdistuneiden nuorten 
osuus

•Mielenterveyshäiriöiden 
vuoksi 
työkyvyttömyyseläkkeellä 
olevat 18-34 vuotiaat

Tehdyt toimet sote-
palveluissa

•Lääkäreiden mitoitus 
kouluterveydenhuollossa

•Työttömien 
terveystarkastukset

•Tartuntatautien 
rokotuskattavuus

Tehdyt toimet muualla kuin 
SOTE-palveluissa

•Ei ole päässyt 
kouluterveydenhoitajalle 
tai –kuraattorille 
lukuvuoden aikana

•Kirjastokäynnit

•Lähiliikuntapaikat ja 
liikuntapuistot



•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








