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Sote-tietopakettimallin 
tavoitteena on tuottaa 
läpinäkyvää ja 
vertailukelpoista tietoa 
sosiaali- ja terveyspalveluiden 
johtamisen tueksi osana sote- 
ja maakuntauudistusta 

 
 



Nykyisten vertailujen ongelmina on, 
että 
•  ne tehdään vain osassa alueita ja erillisenä 

työnä tai 
•  ne tuotetaan konsulttityönä kertaotoksena tai 
•  kustannusten ja toimintatietojen yhdistäminen 

tehdään jälkikäteen joka aiheuttaa 
virheellisyyksiä tai  

•  kustannustietoja ei ole tarkistettu alueen 
kirjanpitoon tai 

•  palvelujen kohdentamisessa on erilaisista 
organisointitavoista johtuvia merkittäviä 
virheellisyyksiä   

•  Vertailuissa käytetään norsupyssyä 
vakioinnissa jolloin helposti menetetään löydös 

  
  
 

Vertailua 
sumentava 

pilvi 



Sote-tietopaketit 



Palvelujen kohdentaminen tietopaketteihin  
Esimerkkinä Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti 
Vain osa tietopaketista kuvassa( tarkemmin käsikirjassa) 

Toiminto	 Palveluryhmä	 Palvelut	ja	sisältömäärittelyt	

A s i a k a s - 	 j a	
palveluohjaus	

		
	

Tähän	 toimintoon	sisällytetään	keskitetyn	palveluohjauksen	
yksikön	 toiminta	 esim.	 ohjaamomalli.	 Sähköiset	 palvelut,	
asiakkaan	tekemät	omahoidon	arviot,	puhelinneuvonta	

Omahoitopalvelut	 		 Omahoitoa	tukevat	sähköiset	palvelut	
H y v i n v o i n n i n 	 j a	
terveyden	edistäminen	
T ä h ä n	 t o im i n t o o n	
s i s ä l l y t e t ä ä n	
terveysneuvontapalvelu
t ,	 v a r h a i s e n	 t u e n	
sosiaalipalvelut	 sekä	
k u m p p a n u u k s i e n	
koordinointi.		

Äitiysneuvolapalvelu	
		

Raskaudenajan	 terveysseuranta	 ja	 neuvonta.	 Sisältää	myös	
perhevalmennuksen	 ja	 kotikäynnit.	 Neuvolatoiminnassa	
kustannukset	 tulisi	 saada	 eriteltyä	 neuvolalajeittain	
(äitiysneuvola,	 lastenneuvola).	 Sisältää	 omien	 psykologien	
kustannukset.		

Lastenneuvolapalvelu	 Alle	 kouluikäisten	 terveysseuranta	 ja	 -neuvonta.	 Sisältää	
myös	 perhevalmennuksen	 ja	 kotikäynnit.	 Sisältävät	 myös	
omien	psykologien	kustannukset.		
Isyyden	 tunnistaminen	 kohdentuu	 siihen	 yksikköön	 missä	
asiakas	käy.	
		

Kouluterveydenhuolto-palvelu	 Kouluikäisten	terveysseuranta	ja	neuvonta		
Sisältää	yhteisöllisen	opiskeluhuollon	

Perhesuunnittelu	 Seksuaaliterveydenhoito	ja	perinnöllisyysneuvonta	
Varhaisen	tuen	sosiaalipalvelut	 Sosiaalihuoltolain	 nojalla	 toteutettava	 ennaltaehkäisevä	

perhetyö	 ja	 lapsiperheiden	 kotipalvelu.	 Avohoidosta	 tulisi	
saada	 irrotettua	 ennaltaehkäisevä	 toiminta,	 joka	 usein	
sekoittuu	 avohoidon	 palveluihin,	 esim.	 varhaisen	 tuen	
sosiaalipalvelut	vs.	tavallinen	perhetyö.	
		

Kumppanuuksien	 koordinointi	 ja	
vertaistukitoiminta	

Vertaistukitoiminnan	 ja	 ryhmämuotoisen	 toiminnan	
koordinointi	yhdessä	kumppaneiden	(esim.	kunnat	ja	kolmas	
sektori)	kanssa	sekä	avustukset	järjestöille.	

Pe rheo i keude l l i s e t	
palvelut	

		 Tähän	toimintoon	sisällytetään	
Lapsen	ja	vanhemman	tapaamisen	valvonta	
Isyyden	tunnustaminen,	kohdentuvat	siihen	yksikköön	jossa	
asiakas	käy	
sopimusasiat	
Olosuhdeselvitykset	
Sovittelu	
Adoptioneuvonta	
Lastenvalvoja	

Toiminto ja palveluryhmätaso ovat 
valtakunnallisesti  yhtenevästi määritelty  ja 
vertailu tapahtuu pääosin tällä tasolla 
(Käsikirja)  
 
 
Palvelut ja niiden sisällöt voivat 
vaihdella maakunnittain, mutta niiden 
kohdennusperiaatteet samanlaiset -> ei 
jäykistä kehittämistä ja erilaisia 
toimintamalleja  



Sote-tietopaketit  kehikkona kustannusten, toiminnan  ja laadun 
ja vaikuttavuuden mittaamisessa 

Tietoa tarvitaan yksittäisten palvelutuottajien toiminnan lisäksi 
erityisesti koko integroidun palvelujärjestelmän toimivuudesta. Siten 
ohjausjärjestelmää kehitettäessä kustannusten suoriteperusteisesta 

mittaamisesta pitäisi päästä enenevässä määrin kohti 
palvelujärjestelmän asiakas- ja asukaskohtaisten kustannusten 
seurantaan sekä laadun ja vaikuttavuuden mittaamista. Sote-

tietopaketit antavat vertailukehikon, joka mahdollistaa eri 
toimijoiden toimintaa ja taloutta kuvaavan tiedon yhdistämisen 

vertailukelpoisesti.  



Varsinais-Suomen sote-kustannukset (838 milj. 
eur, 55% väestöstä) tietopaketeittain 



Sote-kustannukset (brutto) v. 2016 tietopaketeittain 
 

Varsinais-Suomi 
yht. 842 109 300 €, 3552 €/asukas 

Etelä-Karjala 
yht. 498 073 496 €, 3816 €/asukas 



Bruttokulut ja  
asiakasmäärät  
tietopaketeittain 
Etelä-Karjalassa 
-sis. Eksoten toiminnan lisäksi Kelan 
korvaamat lääkkeet ja matkat 

 
Asiakkaat 
124 805 
 
Kustannukset 
544 866 671 € 



Etelä-Karjalan sote-kustannusten jakaantuminen  
sote-tietopaketeittain – Lääkehuolto kolmanneksi suurin 

Yhteensä 554 866 671 €	



Tietopakettikohtaisen vertailutiedon hyödyntäminen 
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketin kustannukset suhteessa 
18 vuotta täyttäneeseen väestöön v.2015 



Mielenterveys- ja päihdepalelujen laatu- ja vaikuttavuusmittarit 
TOP 10 esimerkkinä  

1.  Asiakastyytyväisyys 
2.  Palvelun peittävyys (% väestöstä) 
3.  Uusien asiakkaiden määrä kaikista asiakkaista (%) 
4.  Avohoidossa olevien asiakkaiden määrä kaikista asiakkaista (%) 
5.  MiePä-palveluasumisen peittävyys % ikäryhmäväestöstä 
6.  Mt-perusteisten sairauspäivärahaan oikeutettujen sairauslomien määrä (KELA) 
7.  Mielenterveys- ja alkoholiperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet ja sairauspäivärahaan oikeutetut sairauslomat 
8.  Mielenterveys- ja päihdepotilaiden ikävakioitu kuolleisuus dg ryhmittäin (PYLL-mittaus) 
9.  Itsemurhan tehneiden määrä/100 000 asukasta 
10.  Päivystyskäynnit itsemurhayritysten takia ilman edeltäviä kontakteja/asukas 
 
 
Laajapatteristo n 60 mittaria  
Mielenterveys- ja päihdepalvelupaketin laatu- ja vaikuttavuus- ja uudistumiskyvyn mittareiden asiantuntijoina ovat 
olleet, LT, päihdelääketieteen erityispätevyys, johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki ja Kristian Wahlbeck, Kehitysjohtaja, 
Suomen Mielenterveysseura 
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Esimerkkinä hoito- ja hoivatietopaketti  



Hoito-ja hoivapalvelujen laatu-ja vaikuttavuusmittarit  
TOP 10 

1.  Asiakastyytyväisyys 
2.  Monilääkittyjen osuus >75-vuotiaista 
3.  Odotusaika palvelutarpeen arvioon 
4.  Omaishoidon peittävyys (% ikäryhmästä) 
5.  Kotihoidon asiakkaan palvelutason muutos (kts selite). 
6.  Keskimääräinen hoitoaika kuntoutus/akuuttiosastolla (mediaani) 
7.  Tehostetun palveluasumisen peittävyys ikäryhmästä (%) 
8.  1kk sisällä päivystykseen joutuminen kuntoutusjakson jälkeen (% asiakkaista) 
9.  Kuolemaa edeltävän ajan 4kk ja 12 kk hoitopaikkasiirrot 
10.  Kotona kuolleet (%) 

 
Hoito- ja hoivapalvelupaketin laatu- ja vaikuttavuus mittareiden asiantuntijat Merja Tepponen, terveystieteen tohtori, 
kehitysjohtaja ja  muutosagentti  I&O Kärkihanke, Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Lauri Seinelä,LT, geriatrian 
erikoislääkäri, Matti Mäkelä, ylilääkäri, THL, Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö 



Yhden	tietopaketin	vertailu	maakunnan	sisällä	alueittain–	esimerkkinä	Lasten,	nuorten	
ja	perheiden	tietopaketti	
€/	0-17	vuotias	väestö,	2016	
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Lasten- ja nuorten ja perheiden laatu-ja vaikuttavuusmittarit 
TOP 10  

1.  Asiakastyytyväisyys 
2.  Depression seulonta (EPDS >12 p osuus odottavista äideistä ja 3kk syntymän jälkeen)  
3.  Laajojen terveystarkastuksien toteutuminen, % 4v ikäryhmän lapsista 
4.  MPR rokotekattavuus (%/ikäväestö) 
5.  Ketoasidoosien lukumäärä/ 18-25v diabeetikot 
6.  Toistuvasti sijoitettujen/muiden laitoshoitojaksojen määrä (ikäjaottelu, <5v raja-arvo >3 huostaanottoa) 
7.  Toistuvat laitosjaksot (lukumäärä/asiakas) 
8.  Ylipainoisten osuus ikäväestöstä (ISO-BMI 4v, 14v)  
9.  Masentuneiden osuus 8. luokalla (RBDI > 7 pistettä) 
10.  NEET osuus 16-18v ja 19-25v sukupuolittain 
 
Lasten ja nuorten ja perheiden palvelupaketin laatu-, vaikuttavuus- ja uudistumiskykymittareiden asiantuntijat olivat: 
Linne Karlsson, Dosentti, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Kliininen opettaja, erikoistutkija, Turun yliopisto, 
Kliininen laitos Apulaisylilääkäri, VSSHP, TYKS, Lastenpsykiatrian klinikka, Silja KosolaLT, yleislääketieteen 
erikoislääkäri, nuorisolääketieteen erityispätevyys, Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäri, Helsingin kaupunki 
Kliininen tutkija, HUS Lastenklinikka ja Helsingin yliopisto, Andreas Blanco Sequeiros, Ylilääkäri, Tulosyksikköjohtaja, 
Lasten ja Nuorten Yksikkö  Kiuru, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 



Kela-tiedon	hyödyntäminen	tietopakettitiedon	rinnalla	-	
Suun	terveydenhuollon	kokonaiskustannukset,	€	/	väestö	2016	
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Suun terveydenhuollon laatu ja vaikuttavuusmittarit  
TOP 10 

1.  Asiakastyytyväisyys 
2.  Säännöllinen palvelujen käyttö kolmen vuoden aikana 
3.  Hoidon toteutumisen mittaus (mediaaniaika) 
4.  Hoitoonpääsy (vrk) 
5.  Kiireellisen hoidon käyttö 
6.  Uusitut täytteet kolmen vuoden aikana 
7.  Tervehampaisten osuus (%) 
8.  Reikähampaisten osuus (%) 
9.  Community Periodontal Index 3 tai 4 %-osuus tutkituista 
10.  Juuren- tai pulpanhoitoa edellyttävä diagnoosi, %-osuus tutkituista 

 
Asiantuntijat: 
- Liisa Suominen, professori, EHL, THM, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion yliopistollinen sairaala, Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 
- Tuija Palin-Palokas, dosentti, EHL, MPH, ylihammaslääkäri, Kouvolan kaupunki 
- Eero Raittio, HLT, ylihammaslääkäri Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, Itä-Suomen yliopisto 
-  Jaakko Koivumäki, YTT, erikoistutkija, Suomen Hammaslääkäriliitto 
-    



Monilääkitys ennustaa merkittävää sote-palveluiden 
ristiinkäyttöä 

Eri lääkkeiden käyttö luokiteltuna lukumäärän mukaisesti ja  
asiakkaiden keskimääräinen sote-kustannus Etelä-Karjalassa. 



Sote-tietopakettien julkaistut dokumentit 

Tiekartta:	
https://media.sitra.fi/2017/09/12222052/2017-09-12-Sitran-Selvityksia-Sote-
web-final.pdf	
		
		
Käsikirja:	
https://media.sitra.fi/2017/09/12224710/20170910_Tietopakettien-
käsikirja.pdf	
HUOM	VERSIO	2.1	Joulukuun	alussa			
		
		
Lääke-	ja	matkahuolto:	
https://www.sitra.fi/julkaisut/lapivalaisussa-sosiaali-ja-terveydenhuollon-laake-
ja-matkakustannukset/	
	
Ehdotus	tietopakettien	laatu	ja	vaikuttavuusmittareista:	
Julkaisu	lähipäivinä	–	liittyy	KUVA	työryhmän	työhön		
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