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Esityksen sisältö

• Tiedon laadun pullonkauloja

• Kirjaamisen ja tiedon laadun verkosto ja toimintamalli
• Kestävän kasvun ohjelman kirjaaminen ja tiedon laatu projektissa 

kehitettävä kansallinen malli

• Tietoarkkitehtuuriin kuuluvien määritysten rooli tietojen 
laadun aikaan saamisessa

• Muita keinoja tietojen laadun parantamiseen laadun 
elinkaaressa
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Tiedon merkityksen, muodon ja laadun elinkaari 
on pidempi kuin tiedon elinkaari

Tarpeet, kehittämisehdotukset, palaute 

Mahdollistavat määritykset
Toteutus, integraatio ja 

testaus
Palvelutoiminta, tietotuotanto, johtaminen, 

kehittäminen
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Yhteiset 
käsitteet, 

sanastot ja 
nimikkeistöt

Luokitukset ja 
koodistot

Tieto-
komponentit ja 
tieto-rakenteet, 

asiakirjat

Rajapinnat ja 
vaatimukset

Järjestelmä-
toteutukset, 

testaus, 
hankinnat, 

käyttöönotot ja 
integraatiot

Tietojen käyttö 
ja  tuottaminen 

palvelun 
tuottamisessa,  

kirjaaminen 
Ensisijainen 

käyttö 

Jatkuva 
tietotuotanto –

tiedonhankinta, 
käsittely, 

analyysi, jakelu

Hyödyntä-
minen uusiin 
tarkoituksiin

Toissijainen 
käyttö

Tieto syntyy

Tieto 
hävite-
tään



Yhteiset käsitteet, 
sanastot ja 

nimikkeistöt

Luokitukset ja 
koodistot

Tieto-
komponentit ja 
tieto-rakenteet, 

asiakirjat

Rajapinnat ja 
vaatimukset

Järjestelmä-
toteutukset, 

testaus, 
hankinnat, 

käyttöönotot ja 
integraatiot

Tietojen käyttö 
ja  tuottaminen 

palvelun 
tuottamisessa,  

kirjaaminen 
Ensisijainen 

käyttö 

Jatkuva 
tietotuotanto –
tiedonhankinta, 

käsittely, analyysi, 
jakelu

Hyödyntä-
minen uusiin 
tarkoituksiin

Toissijainen 
käyttö
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Tiedon laadun parantamista tarvitaan läpi 
elinkaaren

Tarpeet, kehittämisehdotukset, palaute 

Mahdollistavat määritykset
Toteutus, integraatio ja 

testaus
Palvelutoiminta, tietotuotanto, johtaminen, 

kehittäminen

sote-sanastot.fi
SNOMED CT

TERO
palvelu-

nimikkeistöt
…

ICD
SNOMED CT refset

ICPC
toimenpideluokitus

laboratoriotutkimus-
nimikkeistö

ICF, ICHI, LOINC
…

Diagnoosit
Lääkitys

Palvelutapahtuma
Asiakkuusasiakirja

Aineiston kuvailutiedot
Äitiyshuolto

Palvelutarpeen arvio
…

HL7 CDA Kanta 
HL7 FHIR

IHE-profiilit
DICOM

Olennaiset
vaatimukset

Tietojärjestelmä-
vaatimus-

määrittelyt
…

Kanta
Omaolo

UNA
Apotti
Aster
Esko

Pegasos, Uranus, GFS, 
Pro Consona

Mediatri
Lifecare/Effica

eRA
Abilita

ATJ
WinHit

…

Ammattilainen
Asiakas

Shp
Kunta

Sote-maakunta
Yksityinen

Järjestö
…

Tietoaltaat
Rekisteri-

tiedonkeruut
Tiedonsiirto-
järjestelmät

Tietojenkäsittely-
ympäristöt

…

Shp, kunta, 
hyvinvointialue

tilastoviranomainen
valvontaviranomainen

tutkimuslaitos
ministeriö

Tietojohtaminen
Tutkimus

Kehittämis- ja innovaatiotoiminta
Opetus

Valvonta
Viranomaisen suunnittelu-

ja selvitystehtävä
…



Tunnistetut laatupuutteet..Tiedon laadun pullonkauloja

• Tähän Kelan diasta, 

• Tunnistetaan, missä erityisesti voisi tehdä parannuksia 
kustannustehokkaasti

• Tietoarkkitehtuuri, lainsäädäntö
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Ministeriöt, eduskunta, EU

Viranomaiset: ohjaus, 
tutkimus, kehitys ja 

valvonta (THL, Valvira, 
FIMEA, Kela)

Tietojärjestelmä-
toimittajat

Sote-organisaatiot

Ammattilaiset

Tekniset edellytykset / 
useat eri toimijat



Tiedon laadun pullonkauloja, esimerkkejä 

• Käsitteet, luokitukset ja tietorakenteet
• Ei yhteistä ymmärrystä käytettävistä käsitteistä

• Paikallisten ”laajennusten käyttö” koodistoissa

• Tietojärjestelmävaatimukset ja toteutukset
• Tietorakenteiden oikean käytön varmistaminen osana järjestelmien toteutusta 

ja vaatimustenmukaisuutta, oikeellisuustarkistusten puutteet

• Järjestelmien käytettävyyshaasteet

• Tietojen tuottaminen ja kirjaaminen
• Kirjaamisen osaaminen ja hyvien käytäntöjen puuttuminen

• Tiedonkeruut / tiedon hankinta ja käsittely
• Virhelähteiden tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen, jälkikäteiskorjausten 

työläys
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Tiedon laadun pullonkauloja, esimerkkejä 
jatkuu
• Käsitteet, luokitukset ja tietorakenteet 
• Ei yhteistä ymmärrystä käytettävistä käsitteistä

• Paikallisten ”laajennusten käyttö” koodistoissa

• Tietojärjestelmävaatimukset ja toteutukset
• Tietorakenteiden oikean käytön varmistaminen osana järjestelmien toteutusta 

ja vaatimustenmukaisuutta, oikeellisuustarkistusten puutteet

• Järjestelmien käytettävyyshaasteet

• Tietojen tuottaminen ja kirjaaminen
• Kirjaamisen osaaminen ja hyvien käytäntöjen puuttuminen

• Tiedonkeruut / tiedon hankinta ja käsittely
• Virhelähteiden tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen, jälkikäteiskorjausten 

työläys

7

Yhteisten määritysten 
kehittäminen, laadunvarmistus ja 

hyödyntäminen

Osaamisen kehittäminen ja 
verkostoyhteistyö



28.12.2022 8

Kirjaamisen ja tiedon laadun verkosto ja 
toimintamalli



Kirjaaminen ja tiedon laatu - kansallista 
kehittämistä / kestävän kasvun ohjelma (RRP)
Kirjaaminen ja tiedon laatu - Projektin tavoite
Pysyvä tiedon laadun kehittämisen kansallinen
toimintamalli ja verkosto toimii

Projektin hyötytavoite
Sote-tiedon laatu ja hyödynnettävyys on parantunut

Pysyvä kansallinen

kirjaamisen kehittämisen verkosto (alueet, 

osaamiskeskukset, muut sidosryhmät, THL 

koordinointivastuu)

Tiedon laatuun vaikuttavat tekijät on tunnistettu ja

laadun kehittämisen toimintamalli käytössä alueilla

Työpaketit Sosiaalihuollon kirjaamisen tuki

Terveydenhuollon kirjaamisen tuki (ml. hoitoonpääsytietojen keruu)

Monialaisen kirjaamisen tuki

Verkostojen koordinointi

Tiedon laadun kehittämisen pysyvän toimintamallin valmistelu

yhdessä alueiden kanssa



Kirjaamisen kehittämisen alueelliset projektit ja 
kansallinen tuki

28.12.2022 Päivi Achté

Kansallinen koordinointi ja ohjaus THL

Tiedon laadun kehittämisen 
toimintamalli yhdessä alueiden ja 

sidosryhmien kanssa

Alueiden kirjaamisen koordinaattorit, muut sidosryhmät 

Suunnitelma kirjaamisen  
kehittämisestä alueella

Alueiden omat kirjaamisen kehittämisen verkostot



Esimerkkinä SOTE-kirjaamisen kehittämistä 
edistävä kansallinen verkosto THL:n antamaa tukea

THL ja kirjaamisen ja tiedon laatu –projektin kautta tuetaan alueita

• Yksi tuen muoto on verkosto ja Teams-keskustelukanava alueille

• THL:n koordinoima SOTE-
kirjaamista edistävä kansallinen verkosto käynnistyy vuoden 2023
aikana.
• Suunnittelutyö ja järjestäytyminen meneillään THL:ssa

• Verkoston kautta mahdollistuu mm vertaistuki, -oppiminen, vuorovaikutus alueiden kesken 
(21 hyvinvointialuetta & muut toimijat)

• Varsinainen työ tapahtuu hyvinvointialueiden sote-kirjaamisen kehittämistä 
edistävissä verkostoissa, joihin kootaan kaikki hyvinvointialueen keskeiset 
sidosryhmien asiantuntijat.
• Keskeistä mm ennakointi, viestintä, tiedonkulku, toimijoille yhteinen yhteistyön virtuaalinen 

alusta

28.12.2022 Päivi Varonen



Innokylässä ennakkotietoa

• Innokylässä SOTE-kirjaamista edistävä
kansallinen verkosto | Innokylä
(innokyla.fi)

• Hyvinvointialueiden verkostot
voivat myös kuvata Innokylään ja 
linkittää sitten kansalliseen verkostoon.

• Innokylästä s. 60 Suomen kestävän
kasvun ohjelma – Hankeopas STM:n
ensimmäiseen valtionavustushakuun
vuodelle 2022 (valtioneuvosto.fi)

28.12.2022 Päivi Varonen

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/luonnossote-kirjaamista-edistava-kansallinen-verkosto
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163722/STM_2021_J_39.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Alueiden rooli

• Kestävän kasvun ohjelman alueellista hankerahoitusta kohdistuu 
alueellisten kirjaamiskoordinaattorien palkkaamiseen ja hva-
tasoisen kirjaamisen koulutusrakenteen kehittämiseen

• Hyvinvointialueilta edellytetään sitoutumista yhteiseen THL:n 
kirjaamisen kehittämistä edistävään verkostoon, josta 
on tarkoitus muodostaa pysyvä rakenne

• Valtakunnallinen ja alueellinen toimintamalli kirjaamisosaamisen 
jatkuvaan kehittämiseen ja ylläpitoon

• Tavoitteet:

• Kirjaamisosaamisen (myös monialaisen) vahvistaminen

• Kirjaamisen yhdenmukaistuminen

• Kirjatun tiedon laadun parantuminen

28.12.2022 Anne Ålander
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Tietoarkkitehtuuriin kuuluvien määritysten rooli 
tietojen laadun aikaan saamisessa



Miten tietomääritykset tukevat tietotuotantoa?
Sanastot, termistöt, koodistot ja käsitemääritykset
• Sanastot, termistöt, koodistojen ja luokitusten selitteet, käsitekaaviot ja termien 

ja koodien väliset suhteet
• Erityisesti sote-sanastot, SNOMED CT (termit ja käsitesuhteet), koodistopalvelun luokitusten 

selitteet, hierarkiat ja vastaavuudet

• Koodistot ja luokitukset: ilmiöiden yksilöintiin, nimeämiseen, erotteluun ja 
luokitteluun

• Yhteinen ymmärrys käsitteistä, niiden merkityksistä ja eroista
• Eri osapuolten välillä

• Läpi tiedon elinkaaren

• Automaattinen päättely ja tarkentaminen
• esim. hierarkian ylä- ja alakäsitteet

• käsitesuhteet esim. ”is-a”, ”liittyvä löydös”, ”sisältää”, ”sijaitsee”…

• mahdollisuudet myös luonnollisen kielen käsittelyyn / termien tunnistamiseen

28.12.2022 16
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Esimerkki:
Sosiaali- ja 
terveyden-
huollon 
uudistamisen 
keskeiset 
käsitteet / 
Palvelut –
käsitekaavio
Sote-sanastot-
palvelussa

             

               

sosiaalihuollon ja 

terveydenhuollon 

muodostama 

kokonaisuus

              

or anisoitu toiminta, 

jonka tarkoituksena on 

tarjota yhteiskunnan 

jäsenille ri ittävät 

sosiaali alvelut ja niihin 

kuuluva taloudellinen 

tuki sekä edistää heidän 

sosiaalista 

hyvinvointiaan ja 

osallisuuttaan

               

 alvelu, jonka 

tarkoituksena on 

edistää asiakkaan 

sosiaalista hyvinvointia, 

toimintakykyä ja 

osallisuutta sekä 

ehkäistä, vähentää ja 

 oistaa sosiaalisia 

on elmia

 alvelun itsenäisyyden 

mukaan

muu

           

toisen  alvelun 

tuottamista tukeva tai 

ensisijaisena tarjottavaa 

 alvelua täydentävä 

 alvelu

muu muu

 alvelun 

tarjoamis aikan 

mukaan

       

or anisoidun toiminnan 

tuloksena syntyvä 

aineeton hyödyke, joka 

kulutetaan tai koetaan

 alvelun sisällön 

mukaan

             

                 

                

 alvelu, jonka 

tarkoituksena on 

edistää samanaikaisesti 

sekä asiakkaan 

sosiaalista hyvinvointia 

että hänen terveyttään 

ja toimintakykyään sekä 

ehkäistä, vähentää ja 

 oistaa sosiaalisia ja 

terveyson elmia

              

terveydenhuollon 

ammattihenkilön 

tarjoama tai antama 

 alvelu, jonka 

tarkoituksena on 

määrittää henkilön 

terveydentila ja 

 alauttaa hänen 

terveytensä tai yllä itää 

sitä

           

 alvelu, jota annetaan 

asiakkaan  äivittäisessä 

elinym äristössä tai 

tarjotaan asiakkaille 

hel osti saavutettavana 

sähköisenä  alveluna

                  

             

erityisesti  erustason 

sosiaali  ja 

terveys alvelujen 

toteutuksessa 

käytettävä toimintamalli , 

jonka tavoitteena on 

hel ottaa ja no euttaa 

 alveluihin  ääsyä

    T     
  H  

       T       
  H  

H         
  H  

     L TT     
      T L  

T     T   
T  T 

               

or anisoitu toiminta, 

jonka tarkoituksena on 

tarjota yhteiskunnan 

jäsenille ri ittävät 

terveys alvelut sekä 

edistää heidän 

terveyttään ja 

hyvinvointiaan

jaottelu 

 eruste

https://sotesanastot.thl.fi/termed-publish-server/vocabulary/5deffdd9-14bf-4e5c-b1d7-b001cd52619e/concept/ce65737b-a5db-47e3-97cd-e610293bf5a1


Esimerkki: SNOMED CT hierarkiat ja käsitesuhteet
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Miten tietomääritykset tukevat tietotuotantoa?
Tietosisältömääritykset

• Kansallisesti määritellyt tietojoukot esim. 
• rakenteisten potilastietojen ja sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tuottamiseen ja 

hyödyntämiseen

• rekistereihin ja tiedonkeruisiin, ml. laaturekisterit

• jne.

• Tietosisältömääritysten julkaisukanavia
• Sosmeta – sosiaalihuollon tietokomponentit ja asiakirjarakenteet

• Termeta – terveydenhuollon tietokomponentit
• Aiempia tietokomponentteja julkaistu myös Excel-muodossa

• ”Tietosisältö” -määritykset koodistopalvelimella

• Eri määritysdokumenteissa määritellyt tietojoukot 

• Valmiit tietomalli- ja rajapintastandardit
• Suomalaiset rajapinta- ja dokumenttimääritykset mm. HL7 CDA -soveltamisoppaat

• Kansainväliset HL7 FHIR -resurssimääritykset, OMOP-tietomalli
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Esimerkki: Hoidon tarpeen arviointi –tietosisältö 
Termeta-palvelussa

28.12.2022 Etunimi Sukunimi

https://termeta.thl.fi/termeta/document-definitions/8017fca7-562e-4778-ba45-e79353256eba/definition
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Lopuksi



Keskeistä
• Laatu riippuu (myös) hyödyntämiskohteesta
• Saman tiedon laatu voi olla yhtä aikaa hyvää ja huonoa – riippuu 

käyttötarkoituksesta (Reijo Sund)

• Laatukriteerit ja tavoiteltava taso määriteltävä suhteessa käyttökohteeseen

• Datan ja sen laadun kuvaus siten, että hyödyntäjä voi arvioida suhteessa 
omaan tarpeeseensa?

• Mitä kattavammin ja mitä hyödynnettävämmässä muodossa tieto 
syntyy, sitä vähemmän tarvitaan täydennyksiä ja jälkikäteiskorjauksia

• Yhtenäisyyttä edistää valmiiden sanastojen, termistöjen, luokitusten / 
koodistojen, tietosisältömääritysten, standardien ja 
rajapintamääritysten 

• Tietojen tuottamisen, kirjaamisen ja laadunvarmistuksen osaaminen 
ja kannustimet 
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Keskusteluaiheita ja tietopyyntö ohjausryhmän 
jäsenille

• Mitä pullonkauloja erityisesti tulisi ratkoa kansallisella 
tasolla ja yhteistyössä?
• Laadun kehittämistä ja parantamista on tehty ja tehdään monissa 

eri hankkeissa ja toiminnoissa

• Evästyksiä kirjaamisen ja tiedon laadun verkoston toiminnan 
jatkosuunnitteluun? 

• Mitkä erityisen tarpeellisia harmonisointi- ja 
yhtenäistämiskohteita (sisältöjä) kansallisesti?

• Esimerkkejä laadun parantamisen hyvistä käytännöistä ja 
niiden levittämisestä?

28.12.2022 Etunimi Sukunimi



Kiitos!
Palaute ja ehdotukset: 

paivi.achte ja juha.mykkanen
@thl.fi

”Everyone wants
clean data but

no-one wants to 
clean the data.”
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HUOM! 
Tarkastelussa 

rakenteinen dataKuva: http://res.freestockphotos.biz/pictures/10/10561-a-
beautiful-girl-enjoying-sales-signs-pv.jpg

Mitä laatukriteerejä painotetaan?

Tiedon laatukriteerit ja

mittaristo
Tiedon laatukehikko, TiHA TP3
Tilastokeskus, 30.6.2021
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Tietotuotannon työvaiheet



Tietomääritysten hyödyntäminen tietotuotannon suunnittelussa
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Mitä opimme laboratoriotietojen laadusta? 
Henkilökunta keskittyy perustyöhön – tietohallinnon, järjestelmien ja toisiokäytön haasteet eivät ”eturivissä”

28.12.2022 28

Tietojärjestelmiin piti 
saada nopeita muutoksia, 
sillä välillä näytteitä 
lähetettiin THL:ään, välillä 
omaan laboratorioon ja 
sitten taas ihan muualle.

Välillä laiterikko on 
laskenut kapasiteettia
ja jouduttu miettimään 

kuinka ruuhka saadaan 
purettua.

Kaikkiaan esim. 
HUSLABissa 

analysoidaan lähes 
3 000 näytettä 
päivän aikana.

Ohjeistukset ovat 
muuttuneet taajaan ja oman 
toiminnan muokkaus niiden 
mukaiseksi on työllistänyt 
paljon.

Välillä näytteitä on 
käyty ottamassa 
asiakkaan kotona 
tai hoitokodissa.

Näytteenotto on 
kuormittavaa 
suojavarusteiden ja 
työolosuhteiden 
vuoksi. Varusteita ei 
riisu välillä 
kirjaamisen takia.

Käyttöön on otettu 
potilastietojärjestel-

mien rinnalle 
labrajärjestelmiä 
ym. itselle uusia 

järjestelmiä.

Perustettiin Drive-in 
näytteenottoyksiköitä.
Ko. toimintaan siirrettiin 
hoitohenkilöstöä eri yksiköistä ja 
osastoilta omista perustöistään.
Tietojärjestelmien käyttötaidot ja 
kirjaamisen tarkkuus vaihdellut.



Laadun kehittämisen kanavia
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Sote-tiedonhallinnan 
lainsäädäntö (ja 

kokonaisuudistus)
Sote-uudistuksen hankkeet RRP-ohjelma Rahoittajayhteistyö

Kanta-hankkeet mukaan 
lukien olemassa olevien 
palvelujen jatkokehitys

Toivo-ohjelma, Valtava ja 
Virta -hankkeet

Tietotuotantolinjojen  omat 
laadun kehittämis-

toimenpiteet

Tietojärjestelmien 
hankinnat ja tuotekehitys, 

käytettävyyden 
kehittäminen, kirjaamisen 

”vähentäminen” ja 
automaatio

Kirjaamisen tuki ja ohjaus Insentiivit ja palkitseminen

Oppaat ja koulutukset
Termistö- ja 

koodistostandardit
Tietomalli- ja 

rajapintastandardit

Kansallinen ohjaus mm. 
sote KA ja tietojärjestelmien 

olennaiset vaatimukset
Viranomaisvalvonta

Tietojärjestelmien 
laadunvarmistus ja 

sertifiointi (mm. Kanta-
yhteistestaus)

Findatan määräykset
Datan laadun seuranta ja 

julkaiseminen

EHDS (Eurooppalainen 
terveysdata-avaruus) 

toimeenpano



Tiedon laadun parantamista tarvitaan läpi elinkaaren 
– toimenpiteitä elinkaaren eri vaiheissa

Yhteiset käsitteet, 
sanastot ja 

nimikkeistöt

Luokitukset ja 
koodistot

Tieto-
komponentit ja 
tietorakenteet, 

asiakirjat

Rajapinnat ja 
vaatimukset

Järjestelmä-
toteutukset, 

testaus, 
hankinnat, 

käyttöönotot ja 
integraatiot

Kirjaaminen ja 
tietojen 

tuottaminen

Ensisijainen 
käyttö 

Jatkuva 
tietotuotanto –
tiedonhankinta, 

käsittely, analyysi, 
jakelu

Käyttö uusiin 
tarkoituksiin
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Strategiat
Säädösohjaus
Arkkitehtuuri

Tarpeet, kehittämisehdotukset, palaute 

Mahdollistavat määritykset Toteutus ja 
laadunvarmistus

Palvelutoiminta, tietotuotanto, johtaminen, jalostus

Harmonisointi
Sanastot

Termistöt
Nimikkeistöt
Käsitemallit

…

Standardit
Luokitukset

Koodistot
Harmonisointi

…

Harmonisointi
Tietokomponentit

Tietomallit
Standardit

…

Standardit
Harmonisointi

Olennaiset 
vaatimukset
Määräykset 

ja ohjeet
Yhteiset 

Määritykset
…

Laadukkaat 
toteutukset

Yhteiset palvelut
Yhteentoimivuus-

vaatimukset
Toimivat 

integraatiot
Vaatimusten-

mukaisuus
Testaus ja 

toimivuuden
varmistaminen

Järjestelmä-
päivitykset ja 

versiot
…

Koulutukset
Kirjaamisohjeet

Tiedä ja toimi 
-kortit

Käyttöliittymät 
kertakirjaamiseen,

käytettävyys
Kontekstista 

generoituva tieto, 
automaatio

Laadukkaasta 
tiedosta 

palkitseminen
…

Laatutarkastelut 
ja -vertailut

Tietojen kokoaminen 
ja analysointi

Korjaus- ja 
päivityspyynnöt

Tiedonkeruut mm. 
tilastointi

Tietoaltaat
Tiedonsiirto-
järjestelmät

Tietojenkäsittely-
ympäristöt

Laadun seuranta 
ja raportointi

…

Tietojohtaminen
Tutkimus

Kehittämis- ja 
innovaatiotoiminta

Opetus
Valvonta

Viranomaisten 
suunnittelu-

ja selvitystehtävät
Tilastojen 

hyödyntäminen
…
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