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• Parannetaan merkittävästi kansalaisille 
valinnanvapauden tueksi tarjottavaa 
tietoa

• Määritellään tuottajien perustiedot 
kansallisesti tarjoava yhteinen palvelu, 
jota kaikki maakuntien tuottajat 
velvoitetaan käyttämään 

• Palvelun tieto tarjotaan avoimena datana 
ja eri toimijat voivat kehittää lisää 
palveluja valinnanvapauden tueksi

• Määritellään tilanne lainsäädännössä, 
jotta saadaan palvelun kehittämiseen ja 
elinkaareen liittyvät kustannukset 
riittävän vakaalle pohjalle.

Valinnanvapauden 
digi-palvelujen
tavoitetila
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Valtioneuvoston periaatepäätös ja 
ministerivaliokunnan linjaukset

• Valtioneuvoston periaatepäätös maakuntien tietojärjestelmien 
ohjaamisesta, hallinnoinnista ja kehittämisestä 28.6.2017.

• Valtioneuvosto linjasi, miten maakuntien tietojärjestelmiä tullaan 
ohjaamaan, hallinnoimaan ja kehittämään. Periaatepäätöksen tavoitteena 
on varmistaa merkittävän toimeenpanotehtävän onnistunut läpivienti.

• Periaatepäätös sisältää ehdotukset toimijoiden vastuista ja tehtävistä sekä 
lähtökohdat tehtävien organisoinnissa.

• Periaatepäätöksellä vahvistetaan valtion viranomaisen ohjaustoimintoja 
ministeriö- ja keskusvirastotasolla sekä perustetaan uusi ohjaustoiminto 
osaksi maakuntien talouden ja toiminnan ohjausta.

• Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaukset 20.6.2017. 

• Mm. SoteDigi kehitysyhtiön tehtävät ja palvelut sekä valmistelun 
jatkamista koskevat linjaukset.

5



-

Maakunta- ja sote-uudistuksen keskeiset lait

• Maakuntalaki

• Sote -järjestämislaki

• Maakuntajakolaki

• Uusi kunnan
peruspalveluiden
valtionosuuslaki• Verolait

• Henkilöstöä ja virka- ja työehtosopimuksia sekä 
eläkejärjestelmää  koskevat lait

• Maakuntien
rahoituslaki

• Voimaanpanolaki

• Palvelutuotantolaki
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Muu lainsäädäntö (valmistelussa olevat HEt)

• Laki sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisesta 
hyödyntämisestä

• Asiakastietolaki (159/2007) ja liittyvä lainsäädäntö

• Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

• Laki Valtion lupa- ja valvontavirastosta
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Järjestämislaki - rekisterinpito (HE)

• Asiakas- ja potilastietojen rekisterinpito 

• Maakunta on henkilötietolain (523/1999) 3 §:n 4 kohdassa tarkoitettu 

rekisterinpitäjä sen järjestämisvastuulle kuuluvassa toiminnassa 
syntyneille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja 
potilasasiakirjoille. 

• Maakunnan asiakas- ja potilasrekisterit tulee muodostaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 
mukaisia valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja käyttäen. 

• Velvollisuus koskee myös yritysten, yhteisöjen ja ammatinharjoittajien 
maakunnille tuottamien ja maakunnan rahoittamien sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujen asiakas- ja potilastietoja palvelun 
tuottamisperusteesta ja -tavasta riippumatta. 
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Maakunnan asiakasrekisteri KESKENERÄINEN 
LUONNOS 
6 §. Asiakasrekisteri

• Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä ja tuottamisessa ja 
suunnittelussa syntyvät asiakasta koskevat tiedot talletetaan 
sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiseen asiakasrekisteriin.

• Palvelunjärjestäjän Asiakasrekisteri muodostuu 3 § 2 kohdan 

mukaisista asiakasasiakirjoista.

• 2) asiakasasiakirjalla sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja, 
terveydenhuollon potilasasiakirjoja sekä sosiaalihuoltolain 
(1301/2014) 41 §:n ja terveydenhuoltolain (1326/2010) 32 §:n 
mukaisten palvelujen ja asiakasasiakirjalain 7 §:n mukaisten sosiaali-

ja terveydenhuollon palveluissa laadittuja asiakasasiakirjoja; 



-

Kielto-oikeus KESKENERÄINEN LUONNOS

• 20 §. Asiakkaan oikeus kieltää asiakastietojensa 

luovuttaminen ja käsittely

• Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää luovuttamasta 
häntä koskevia asiakastietoja toiselle rekisterinpitäjälle.

• TSV: Asiakkaalla on oikeus kieltää sosiaali- ja/tai 
terveydenhuollon rekisterinpitäjää luovuttamasta häntä koskevia 
asiakastietoja toiselle sosiaali- ja/tai terveydenhuollon 
rekisterinpitäjälle valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen 
välityksellä.
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Omatietovaranto KESKENERÄINEN LUONNOS 

• Henkilö voi tallettaa tietojaan tai hyvinvointisovelluksen tuottamia tietoja 
omatietovarantoon. 

• Henkilöllä on oikeus päättää tietojensa käytöstä ja poistamisesta 
omatietovarannosta. 

• Henkilö voi antaa suostumuksen siihen, että palvelunantaja saa hyödyntää 
työtehtävissään asiakkaan omatietovarannossa olevat hyvinvointitiedot. 

• Henkilöllä on oikeus kieltää omatietovarannossa olevan hyvinvointitiedon 
näyttämisen.

• Ehdotus: “Henkilön suostumuksella palvelunantaja tai omatietovarantoon 
kytketty toimija tai sovellus saa hyödyntää asiakkaan omatietovarannossa 
olevia hyvinvointitietoja tai tallentaa sinne uusia hyvinvointitietoja.”
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