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Mikä AKUSTI?
• Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveyden 

huollon tietohallintoyhteistyöfoorumi vuodesta 
2014

• Mukana mm. kunnat, sairaanhoitopiirit, STM ja 
maakuntavalmistelijat

• Sihteeristö toimii Kuntaliiton sosiaali- ja 
terveysyksikössä
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Tietohallintoyhteistyötä ohjaavia 
tavoitteita
mm.
• Sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteet

» ihmisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen
» palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen 
» kustannusten hillintä 

• Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 strategian tavoitteet
» Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena

• kansalainen – pystyn itse 
• ammattilainen – kyvykkäille käyttäjille fiksut järjestelmät 
• palvelujärjestelmä – rajalliset resurssit oikeaan käyttöön 
• Tiedon jalostaminen ja tiedolla johtaminen – tiedä ensin, johda sitten
• ohjaus ja yhteistyö – sooloilusta samaan säveleen 
• infostruktuuri – pohja kuntoon 

• AKUSTI-foorumin toiminnan keskeiset periaatteet
» Sovitaan kansalliset kehittämiskohteet yhdessä
» Toteutetaan tehokkaasti kärkiorganisaatiot edellä, hyödynnetään tulokset laajasti
» Lisätään kehittämistyön avoimuutta 
» Projekteissa on selkeät vastuut
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Aiemmin

Viime 
vuosina 
- nyt

2020-

Sote-tietohallintoyhteistyön 

painopisteet ja rakenteet 

muutoksessa

Toimijat: Kunnat ja sairaanhoitopiirit

Alueellinen yhteistyö: Vaihtelevaa

Kansallinen yhteistyö: pääasiassa yhteisten 

perustietojärjestelmien ympärillä

Yhteistyön organisointi: inhouse-yhtiöt, 

”potilastietojärjestelmäklusterit”

Toimijat: Kunnat, sairaanhoitopiirit, maakuntien valmisteluorganisaatiot

Alueellinen yhteistyö: Sääntö, ei poikkeus

Kansallinen yhteistyö: mm. kansalaispalveluiden ja perusjärjestelmien 

uudistamisen ympärillä

Yhteistyön organisointi: laajat yhteistyöhankkeet mm. Apotti, Kiila/UNA, 

ODA, Virtuaalisairaala, Hyvis, Sähköinen palveluseteli, AKUSTI-foorumi, 

inhouse-yhtiöt

Toimijat: Uudet maakunnat, sote-liikelaitokset 

ja tuotantoyhtiöt

Alueellinen yhteistyö: Järjestäjän ja 

tuottajien välillä & yhteistyöalueittain

Kansallinen yhteistyö: Tarve tuskin 

vähenee, painopistealueet voivat muuttua

Yhteistyömuodot: Nykyisten toimijoiden 

rooli?, uudet toimijat mm. palvelukeskukset 

Toimijoiden roolit ja vastuut selkeytettävä
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Kehittämistyön ja 
sen tulosten 
hyödyntämisen 
turvaaminen.
Rakenteiden 
uudistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietohallintoyhteistyön 
painopistealueet 2018

2017 2018 2019 ”2025”

Tavoitetila

Painopisteet

Kansalainen asioi sähköisesti ja 
tuottaa tietoja omaan ja 
ammattilaisten käyttöön

Palveluiden laatu- ja 
saatavuustieto on 
valtakunnanlaajuisesti saatavilla 

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisilla on käytössään 
työtä ja sen toimintaprosesseja 
tukevia tietojärjestelmiä

…

Asiakas- ja potilastiedot ovat 
ammattilaisten ja asiakkaiden 
käytössä riippumatta 
organisaatiorakenteiden, palveluiden 
ja tietojärjestelmien muutoksista

Tietoaineistot tukevat 
reaaliaikaisesti palvelutuotannon 
johtamista ja yhteiskunnallista 
päätöksentekoa 

Painopisteet

Rakenteiden 
uudistaminen ja 
muutostuki.
Kehittämistyön ja 
sen tulosten 
hyödyntämisen 
turvaaminen.

Painopisteet
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Rakenteiden uudistamista ja muutostukea 
koskevat tavoitteet 2018

• Rakenteet 
» Maakuntien muodostamisen tukeminen ja ICT-ratkaisuihin 

liittyvä toiminnan jatkuvuuden turvaaminen
• Vastuunsiirtojen suunnittelu käynnissä kaikilla alueilla
• Maakuntien väliaikaishallinnon tietohallintotoiminta käynnistynyt 

kaikilla alueilla
• Yhteistyöalueen tietohallintoyhteistyön edistäminen
• Kansallisen tilannekuvan ylläpito kuntatoimijoiden osalta tarpeiden 

mukaisesti

» Kansallisen yhteistyön toimintamallin sopeuttaminen 
meneillään oleviin rakenneuudistuksiin
• Kansallisen yhteistyön toimintamallin (2019-) suunnitelma
• Kansallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin ”virtaviivaistaminen” 

ja rakenteen ja työryhmien uudelleen organisointi
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Kehittämistyötä koskevat 
tavoitteet 2018

• Kehittämistyö
» Käynnissä olevan kehittämistyön turvaaminen

• Varmistetaan, että kehittämishankkeet etenevät rakennemuutoksen valmistelun 
rinnalla tukemalla hankkeita tarpeiden mukaisesti

» Hankkeissa syntyvien ratkaisujen hyödyntämisen turvaaminen 
tulevissa rakenteissa

• Lainsäädännön soveltaminen ja sen asettamat reunaehdot on selkeytetty 
yhteistyössä ministeriöiden kanssa 

• Tarvittaessa: tehty aloitteet tarvittavista lainsäädännön muutoksista
• Hankkeiden jälkeisten omistus- ja hallinnointijärjestelyiden selkeyttäminen siten että 

syntyviä kansallisesti tai alueellisesti yhtenäisiä järjestelmiä voidaan hyödyntää 
tulevassa rakenteessa (ml. Julkisesti omistetut tuotanto- ja kehitysyhtiöt)

• Hankkeissa syntyvien ratkaisuiden levittämisen tukeminen

» Hankkeiden välisten vastuunjakojen selkeyttäminen
• Yhteistyön kohteiden ja toteutustapojen tarkentaminen hankkeiden tarpeiden 

mukaisesti
• Hankkeiden välisen työnjaon selkeyttäminen
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Ohjelma 12.6. klo 10-15.30 

Klo 10 Tervetuloa, Yrjö Koivusalo AKUSTI-joryn pj.
Klo 10.15 Julkisen hallinnon digiajankohtaiset, Aleksi Kopponen, VM

Klo 10.50 Tiedolla johtaminen tulevassa sote-rakenteessa
» Kansallinen tietopohja ja työnjako, Mikko Huovila, STM
» Järjestäjän tietomallit ja digityövälineet –missä mennään? Elina Välikangas (POP), Tiina Soininen (Pohjois-

Karjala) ja Timo Hakala (Uusimaa)
» Keskustelua

Klo 12 Lounas
Klo 13 Kunnista maakuntaan, kärkihankkeista digiyhtiöihin – paneelikeskustelut

» Kuntatoimijoiden ja maakuntavalmistelun näkökulma muutokseen 
» ODA:n, Virtuaalisairaalan ja UNAn sekä kansallisten palvelukeskusten näkökulmat muutokseen

Klo 14 Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin tiedonhallinta
» Alustus Markku Heinäsenaho, STM
» Kärkimaakunnan kokemuksia Keski-Uusimaa, Frank Ryhänen
» Etelä-Savon valinnanvapauspilotti ja palveluseteliratkaisu, Tuija Haatainen ja Merja Ikäheimonen, Essote

Klo 15 Tulevaisuuden kunnan digitalisaatio ja kuntien ICT-muutostuki, Tommi Karttaavi, 
Kuntaliitto

Klo 15.30 Virallinen ohjelma päättyy, majoittuminen
Klo 16 Frisbeegolf (vapaaehtoinen)
Klo 19 Illallinen
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Ohjelma 13.6. klo 9-15

Klo 9 Aamun avaus ja orientaatio työskentelyyn maakunnan valmistelun 
näkökulmasta, Jaakko Herrala, Pirkanmaan liitto

Klo 9.20 Työpajapäivän ohjeistus ja ryhmäjako

Klo 9.30 I & II työpajat: Tiedolla johtaminen tulevassa sote-rakenteessa
» Sote-järjestäjän tietomallit: Elina Välikangas (POP), Tiina Soininen (Pohjois-Karjala), 
» Järjestäjän digityövälineet: Timo Hakala (Uusimaa)

Klo 11.30 Lounas

Klo 12.30 III työpaja:
» Tietohallinnon tulevaisuuden yhteistyö: tarpeet ja kohteet 

Klo 13.30 IV työpaja:
» Sote-tietohallinnon tulevaisuuden yhteistyö: kunnasta uusiin rakenteisiin

Klo 14.30 Kahvitauko
Yhteenveto ja päivän päättäminen
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Tavoitteena kesäseminaarissa…
• Oppia uutta, jakaa tietoa

• Työskennellä yhdessä ja tarkentaa tulevia 
tekemisiä

• Tunnistaa yhteistyön kohteita ja toiminnan 
tasoja

• KESKUSTELLA!
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