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Kiitos hyvästä työstä!

Sote-tietopakettien valmistelu käynnistyi vuonna 2015 Sitran ja STM:n välisenä 
yhteystyönä jo hieman aikaisemmin kuin hallituksen esityksen mukaisen uuden 
aluehallinnon rakenteen valmistelu alkoi. Siitä lähtien Tietopaketti-valmistelu on 
kulkenut Sote-valmistelun rinnalla. 

Suuri joukko kuntia ja kuntayhtymiä ja muita toimijoita on antanut arvokasta ja 
sitoutunutta panosta valmisteluun ja kehitettyjen ratkaisujen pilotointiin.   

Tietopaketit ovat uusi sosiaali- ja terveydenhuollon raportoinnin väline. Palveluja 
järjestävät maakunnat  ja järjestämisen valtakunnallinen  ohjaus tarvitsevat 
parhaan mahdollisen vertailukelpoisen tilannekuvan kunkin maakunnan väestön 
käyttämien sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksista.

Sitran vetovastuun päättyessä siirtyy sosiaali- ja terveysministeriölle vastuu 
Tietopakettihankkeessa tehdyn ansiokkaan työn tulosten viemisestä eteenpäin 
osana alueuudistusta.   
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sote-
järjestelmän
ohjauksessa seurataan
sitä, että
uudistukselle
asetetut tavoitteet
toteutuvat



Ohjauksen vuosikello maakuntien suoriutumisen 
ja rahoituksen riittävyyden arviointiin



Maakuntien taloustiedon raportointi tuottaa tärkeää 
tietosisältöä vuosikelloon

• Maakunnat tulevat raportoimaan yhdenmukaista tilikarttaa ja 
palveluluokitusta käyttäen taloustietonsa Valtionkonttoriin.

• Palveluluokituksen ja tilikartan tietosisällöstä annetaan JHS-suositus.

• Luokitus ja tililuettelo on ollut  lausuntokierroksella ja  JHS-suositus
on suunniteltu annettavaksi maaliskuussa. 

• Luokituksen ja tililuettelon luonnokset  löytyvät VM:n verkkosivuilta  

http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/news/latest
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JHS- palveluluokitus ja Tietopaketit

• Palveluluokitus ei tule olemaan niin yksityiskohtainen kuin kustannusten kohdentaminen 
Tietopaketteihin.

• Kustannukset olisi tärkeä kohdentaa luokitukselle yhdenmukaisesti, joitta maakunnat ovat 
vertailukelpoisia. 

• Maakunnat tarvitsevat järjestäjinä itse tarkempaa tietoa kustannusten kohdentamisesta kuin se, 
mikä toimitetaan Valtionkonttoriin.

• Tietopaketit ovat työväline kustannusten kohdentamiseksi. Palveluluokituksen vahvistuksien jälkeen 
vuoden 2018 alkupuoliskolla tehdään Tietopakettikäsikirjan kustannusten kohdentamisen ohjeiden 
tarkistaminen viimeistellään, jotta ne istuvat yhteen vahvistetun luokituksen kanssa. Myös 
valinnanvapaussäädösten tuomat mahdolliset tarkistukset tehdään.

• Alueita kannustetaan edelleen vuonna 2018  kehittämään Tietopakettihankkeen kokemusten kautta 
syntyvää kyvykkyyttään kohdistaa kustannuksia palveluille. 

• Tavoitteena on, että  Tietopaketteja hyödyntävillä alueilla syntyvä tieto olisi  vertailukelpoinen 
toisten alueiden tiedon kanssa. 
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Maakunnilla on halutessaan mahdollisuus jatkaa 
kustannustietojen seurantaa tietopakettien mukaan.

• Sosiaali- ja terveysministeriö kytkee tietopakettien hyödyntämisen tukemisen 
osaksi sote-muutosohjelmaa ja verkottaa tietopakettien kehittämisestä ja 
käyttöönotosta kiinnostuneita maakuntia keskenään.

• Keväällä 2018 päivittyvää Tietopakettikäsikirjaa tullaan hyödyntämään JHS-
palveluluokituksen käyttöönoton koulutuksissa apuvälineenä vertailukelpoiseen 
kustannusten kohdentamiseen.  

• Maakunnat, joilla on kyvykkyyttä tarkastella toimintaansa Tietopakettien avulla, 
voivat hyödyntää tietojaan maakuntien omissa ohjauksen vuosikellon 
mukaisissa raporteissa.  

• Alkuvuonna 2018 käynnistyvässä maakuntajohtoisessa maakuntien 
järjestämisen tietotarpeet ja tietoarkkitehtuurityössä on mahdollista täsmentää 
maakuntien tarpeiden mukainen Tietopakettien rooli osana järjestäjän 
työkaluja.  
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Tietopakettityö sijoittuu STM:ssä osaksi Sote-
KUVA muutosohjelmaa, käynnistymässä 
olevan  maakuntatieto-ohjelman sisään. 

http://alueuudistus.fi/tietojohtaminen
http://alueuudistus.fi/sote-tietopaketit
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Sitran koordinoimana Tietopakettihankkeessa syntyneet ja vuodesta 
2018 alkaen syntyvä uusi materiaali linkitetään/kootaan saataville 
alueuudistus.fi verkkosivuille

Yhteyshenkilöt STM
Päivi M Hämäläinen, hankejohtaja
Jaana Räsänen, erityisasiantuntija
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Kiitos!


