
Näkökulmia tietojohtamiseen sote-uudistuksessa –

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyö

Sirkka-Liisa Olli

Kehittämisjohtaja, Oulun kaupunki/hyvinvointipalvelut

Projektipäällikkö, PoP - maakuntavalmistelu

Sosiaali - ja terveydenhuollon ATK- päivät 2018, Jyväskylä



Pohjois-Pohjanmaa

 Asukkaita 411 150

• Noin 7,5 % koko 

maan väestöstä

 Kuntia 30

• Enemmän kuin 

missään muussa 

maakunnassa

• Kuntakoko vaihtelee 

alle 1000 > yli 200 

000

• Maakunnan 

pääkaupunki Oulu -

koko Pohjois-

Suomen 

keskuskaupunki

 Pitkät etäisyydet

 Alueittaiset erot 

palvelutarpeissa suuret



Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

3

Mitä se on? 

Laaja-alaista kaikkia hallinnonaloja velvoittavaa 

terveyteen ja hyvinvointiin sekä niiden 

taustatekijöihin vaikuttamista 

Suunnitelmallista voimavarojen kohdentamista 

Mihin sillä pyritään? 

• kavennetaan väestöryhmien välisiä 

hyvinvointi- ja terveyseroja

• ylläpidetään ja parannetaan 

hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta 

sekä työ- ja toimintakykyä 

• vahvistetaan mielenterveyttä

• ehkäistään sairauksia, tapaturmia, 

syrjäytymistä ja osattomuutta

Keneen se kohdistuu? 

• Yksilöön

• Väestöön

• Yhteisöihin

• Elinympäristöön





Miten ja mitä tietoa muutoksen ja palvelujen yhteisen 

johtamisen tueksi?
• Keskeiset yhteiset strategiset 

tavoitteet ja niitä kuvaavat 

mittarit maakunnan sekä kuntien  

johtamisen tueksi 

• Haaste; tietoa paljon ja hajallaan, 

mittaamisessa valittava 

strategisesti tärkeimmät asiat, 

joissa on ehdottomasti 

onnistuttava vaikuttavuuden 

näkökulmasta

• integraatio

• yhdyspinnat

• uudet palvelumallit

• asiakaslähtöisyys

• Strategisista tavoitteista johdetut 

toiminnalliset tavoitteet osana 

myös ulkoisia palvelusopimuksia –

uudenlainen kompleksisuus mm. 

valinnanvapauden myötä 

• Väestön tarpeet ja niissä 

tapahtuva muutos keskiössä



Kirjanpito

Lapset ja nuoret

Työikäiset         

Ikäihmiset

Vihreä

Keltainen

Punainen

Asiakas- ja 

potilastieto
Vyörytys Kohdistus

(yleensä ns. suorituspaikka)

Väestö

Elämänkaari:
Palvelutarpeet:

Palvelurakenne

Avo Asuminen Laitos TePa SosPa

Vastuualue (organisaatio):

Ikäihmiset

Ajantasaista tietoa johtamisen tueksi/ Oukadeewee

Henkilöstö

Alueellinen 

tieto, esim. hv-

keskukset

Dimensioina: oma toiminta, ostot ja avustukset 

Aluenäkökulma:

Henkilökohtainen 

budjetti 

Asiakasseteli

Kustannukset

Asukkaat

Asiakkaat

Käynnit

Kontaktit

Hoitopäivät

...



” Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi -

Esimerkkinä oululainen lapsibudjetoinnin malli  

keinona vahvistaa kuntien ja maakuntien 

yhteistä hyvinvointijohtamista”

Lapsibudjetointi tarkoittaa kunnan, maakunnan tai valtion talousarvion 

tarkastelemista lapsenoikeusnäkökulmasta

- STM



Asukkaita 

31.12.2017

201 810

Miehiä 49,9 % 100 768

Naisia 50,1 % 101 042

Oulu on yksi nopeimmin kasvavista

kaupunkikeskuksista Suomessa.

Väestö

Nuorekas ikärakenne: jatkuva opiskelijoiden ja 

työnhakijoiden virta ja suuri syntyvyys , asukkaiden keski-

ikä 38.2 vuotta, suhteellisesti nopea ikääntymiskehitys



Hyvinvointia

lähellä perhettä



Mihin haemme yhdessä muutosta? 

- kokonaisvaikuttavuus

• Lapselle, nuorelle, perheelle halutaan toteuttaa 

hänen tarpeisiinsa parhaiten vastaava 

palvelukokonaisuus ilman hallinnollisia 

rajoja

• Toiminnan/palveluiden vaikuttavuus -

painopisteenä ennaltaehkäisevät ja varhaisen 

tuen palvelut

• Tehokas ja tarkoituksenmukainen toiminnan 

ohjaus  - yhteinen strategia, elämänkaari, 

alueellinen viitekehys, toimijoiden selkeät roolit

• väestötason tavoitteet esim. €/alle 18-

vuotiaan kustannuksille

• Yhteisen tiedon merkitys jatkossa 

entisestään korostuu 

• yhteisen johtamisen perusta 

maakunnat/kunnat 

• asiakkaan palveluintegraatio



Raskaus-

aika 0-6 v 7-12 v 13-15 v 16-20 v

Strateginen poikkitoiminnallinen tavoite; Lasten ja nuorten terveen kehityksen, oppimisen ja 

sivistyksen mahdollistaminen heidän omissa kasvu- ja kehitysympäristöissään.

 Varhainen tunnistaminen ja peruspalvelut keskiössä

Strateginen poikkitoiminnallinen tavoite; Lasten ja nuorten toimintakyvyn ja elämänhallinnan 

vahvistaminen.

 Lapsella, nuorella tai perheellä voi olla säännöllistä tuen tarvetta, joka edellyttää lyhytaikaista palvelua 

heidän kasvu- ja kehitysympäristöissään. Palvelu edellyttää osin erityistä osaamista.

Strateginen poikkitoiminnallinen tavoite; Lasten ja nuorten erityistarpeisiin vastaaminen

 Sisältää vaativaa tai ympärivuorokautista palvelua. Palvelu edellyttää erityistä osaamista.

Kaikki kaupunkikonsernin itsensä tai esim. monituottajuuden tai avustusten ja kumppanuuksien kautta 

kohderyhmälle järjestämät palvelut on sijoitettu em. kategorioihin yhteisen määrittelytyön tuloksena.

Perhe ja eri-ikäinen 

lapsi/nuori

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden yhteiset tavoitteet/ Oulu



Lasten ja nuorten toimintamenot 2016 (1000 €)

vihreä keltainen punainen Yhteensä €/asukas

Hyve ilman erikoissairaanhoitoa  12 836  29 557  35 895  78 288 1736

Erikoissairaanhoito  12 293  19 851  32 144 713

Hyvinvointipalvelut  12 836  41 850  55 746  110 432 2448

Hyvinvointipalvelut 11,6 % 37,9 % 50,5 % 100,0 %

Sivistys- ja kulttuuripalvelut  337 333  32 487  942  370 762 8221

Sivistys- ja kulttuuripalvelut 91,0 % 8,8 % 0,3 % 100,0 %

Yhteensä  350 169  74 336  56 688  481 194 10 669

Kaikki  Oulun kaupungin alle 18-vuotiaiden 

palveluiden kustannukset 2016

Kaikki Oulun kaupungin alle 18-vuotiaiden palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset yhteensä sekä 

asukaskohtaisesti ( €/alle 18-v. ). Tarkasteltu hyvinvointipalveluiden ( sote ) sekä peruskunnan ( siku ) 

näkökulmista. Tarkastelu mahdollistaa lasten ja nuorten palvelutarpeiden vaativuuden mukaisesti 

organisaatiorajat ylittävän väestötason tavoite- ja resurssiohjauksen. Voidaan hyödyntää tulevaisuudessa 

kuntien ja maakunnan vuoropuhelun välineenä. Erityisesti keltaisen kokonaisuuden palvelut tulevat 

siirtymävaiheessa yhteisen tarkastelun alle jo järjestämisvastuun näkökulmastakin. 

Asukaskohtaisten kustannusten jakautuminen

€/asukas €/asukas €/asukas €/asukas yht.

7 764 1 648 1 257 10 669

72,80 % 15,45 % 11,75 %



9.6.2017

Hyve 
vihreä

3 %
Hyve keltainen

6 %

Hyve punainen
7 %

Esh keltainen
3 %

Esh punainen
4 %

Siku vihreä
70 %

Siku keltainen
7 %

Siku 
punainen

0,2 %

Oulun lasten ja nuorten toimintamenot 2016

Toimintamenot yhteensä  481,2 M€
10 669 €/alle 18-vuotias 21.9.2017 Sanna Suistio

Väestötason seuranta 

ja lapsibudjetointi

Hyvinvoinnin ja 

terveyden edistäminen

vrt. 

tulevaisuudessa 

maakunta vs. kunta 



Lapset, nuoret ja lapsiperheet,

mittaristoa

Kustannukset 

€

Kustannukset 

€

Kustannukset 

€

Tavoitteena lasten ja 

nuorten hyvinvoinnin 

lisääntyminen

- mittareita, mm.:

 lastensuojelupalvelujen

tarve ja kustannukset

 kokonaiskustannukset

 kokemuksellinen

hyvinvointi

> Jatkossa 

valtakunnallisesti sovitut 

arviointimittarit + 

maakunnan sekä kuntien 

omat tietotarpeet



Yhteiskäytössä väestötason aluetietoa hyvinvointialueittain



Sote- tietopakettityö - Lasten ja nuorten palvelupaketti perustasolta 
erityispalveluihin, testicasena Oulu

• STM ja Sitra kehittivät yhteistyössä kuntien kanssa osana maakuntavalmistelua Sote-
tietopakettimallin, jonka tavoitteena on tuottaa läpinäkyvää ja vertailukelpoista tietoa
palveluiden järjestämisen ja johtamisen tueksi uudistuvassa toimintaympäristössä

• Pohjois-Pohjanmaan yksi tavoite testauksessa oli laajentaa lasten, nuorten ja perheiden
palvelupaketti peruspalveluista erityispalveluihin sisältäen sivistys- ja kulttuuripalvelut
siten, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta muodostuu
kokonaiskäsitys . Mukana myös erikoissairaanhoito ( psykiatrinen ja somaattinen ).

• Tuloksena yhteinen käsitys resurssien suuntautumisesta eri palveluihin osana
kokonaisprosessia sekä läpivalaisu toteutuneesta toiminnasta, mikä mahdollisti
palveluketjujen yhteiskehittämisen, mutta edellytti erillisen tutkimusluvan THL:stä.
Tiedon toissijaista käyttöä koskeva lainsäädäntö –mitä mahdollistaa jatkossa?
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Avosairaanhoito Hoitaja- ja lääkärivastaanotto

Avoterveydenhoito Kouluterveydenhuolto

Avoterveydenhoito Opiskeluterveydenhuolto

Kuntoutus Fysioterapia

Mielenterveyspalvelut Mielenterveysavoerikoissairaanhoito

Suun terveydenhuolto Perushoito

Avosairaanhoito Yhteispäivystys

Lastensuojelu Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelu Ls/Perhehoito

Lastensuojelu Sijaishuolto yht.

Lastensuojelu Ls/Laitoshoito

Poissaolomerkinnät

Opetuksessa siirretty Yleinen tuki

Muut vaikeudet oppimisessa tai muut syyt osa-aikaiseen erityisopetukseen

Osatojakso psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa

Hetu- tason tiedon tuomat mahdollisuudet, 

vrt. lapsikohtainen budjetointi

Yhden henkilön vuoden aikana käyttämät perus- ja erityistason sosiaali- ja 

terveyspalvelujen sekä sivistys- ja kulttuuripalvelujen palvelut. Suuressa osassa em. 

palveluita kontakteja on ollut useita. Haasteena on olennaisen tiedon saaminen henkilön hoito-

ja palveluprosessista vastaavien käyttöön – tuovatko kansalliset lakimuutokset ja EU:n 

tietosuojaa koskevat säännökset helpotusta vai uusia haasteita tähän tulevaisuudessa?
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2/2

PALVELUKOKONAISUUS vihreä keltainen punainen Väri

Perusopetus -156 022 829,87 -27 284 082,85 -942 434,35 -184 249 347,07

Varhaiskasvatuspalvelut -124 258 190,83 -4 280 851,92 0,00 -128 539 042,75

Nuorisopalvelut -11 081 258,20 -921 782,73 0,00 -12 003 040,93

Liikuntapalvelut -7 240 673,90 0,00 0,00 -7 240 673,90

Kulttuuripalvelut -6 220 276,09 0,00 0,00 -6 220 276,09

Toinen aste (lukio) -27 127 260,96 0,00 0,00 -27 127 260,96

Vapaa sivistys ja taiteen perusopetus -5 382 568,72 0,00 0,00 -5 382 568,72

Sivistys- ja kulttuuripalvelut -337 333 058,57 -32 486 717,50 -942 434,35 -370 762 210,42

• Keltaiset kustannukset muodostuvat pääasiassa 
perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen 
tehostetusta ja erityisestä tuesta sekä 
nuorisopalveluiden työpajatoiminnasta

• Punaiset kustannukset ovat sairaalakoulun 
kustannuksia

Lasten ja nuorten palvelukokonaisuus sivistys-
ja kulttuuripalvelut



Kehitystyötä tulisi tehdä myös jatkossa yhteisesti niiltä osin kuin on kysymys
yhdyspintatiedosta ja sen käytettävyydestä. Tietotarpeiden määrittelyn ja
luokitusten lisäksi niin kuntiin kuin maakuntiin tarvitaan nopeasti myös toimivia
työvälineitä eri johtamisen tasojen tueksi. Yhteiskehittämiseen perustuvat kansalliset
tietohankkeet ovat tässä kohdin keskiössä ja niissä kannattaa olla mukana
aktiivisesti vaikuttamassa!



Kiitos kiinnostuksestasi !


