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’Sote kaatui’ – kaatuiko ICT?

• Sotedigi-työryhmä 2016: ’Onko mahdollista tehdä esityksen 

mukainen ICT-muutos vaaditussa aikataulussa?’

• Toimittaja Merikanto 7.3.2019: ’Suomi ei enää ole kykenevä 

suuriin uudistuksiin?’

• Toukokuu 2019: ’Osaammeko suunnitella ja toteuttaa 

ajoissa sellaiset ICT-muutokset että seuraava sote-muutos 

on mahdollinen?’

https://www.apotti.fi/


Sote-ICT

• Sekä sosiaali- että terveystoimen palvelut ovat täysin riippuvaisia 

sadoista tietojärjestelmistä. Tietojärjestelmät vaativat kipeästi uusimista 

ja yhdistämistä. Tarve ei ole vain sote-uudistuksen tuoma

• Uusia yhtiöitä perustamalla ei toimivaa sote-uudistusta saada tehtyä. 

Mukaan muutoksen tekemiseen on saatava suuri osa nykyisistä 

osaajista ja myös uusia tekijöitä 

• Muutoksen tekemiseen tarvitaan laaja muutosohjelma, jolle on 

määriteltävä selkeät tavoitteet ja työhön on saatava osallistumaan 

nykyiset sote-IT-osaajat ja organisaatiot

Lähde: @mattifr @EspooEsbo 9.6.2016 



Asiakas- ja potilastietojärjestelmien 

tilannekuva, keskeisimmät muuttujat 

keskipitkällä aikavälillä
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Sote-ICT-osaaminen
• Sote-ICT-palvelut tuotetaan hyvin hajautetusti, 

pienissä yksiköissä: Suomessa on n. 200 julkisen 

hallinnon sote-ICT-toimijaa jotka tekevät yhteistyötä 

ison joukon suuria ja pieniä IT-yrityksiä kanssa 

• Osaamista on paljon isoissa kaupungeissa ja 

yliopistosairaanhoitopiireissä mutta myös kaikissa 

pienemmissä toimijoissa koko valtakunnan alueella 

• Julkisen hallinnon omissa ICT-yksiköissä palvelujen 

jatkuvuutta varmistaa ja uusia palveluita kehittää 

noin 1800 henkilöä 

• Kaksi isoa, pääosin sairaanhoitopiirien omistamaa 

yhtiötä (2M-IT Oy ja Istekki Oy) hoitavat ison osan 

vaativista erikoissairaanhoidon ja 

perusterveydenhuollon IT-palveluista

Osaamista on – riittääkö se ja 

miten se saadaan viemään 

eteenpäin toiminnan ja 

tietojärjestelmien uudistamista? 



Sote-ICT-kehittämisen juridinen perusta 2019

• Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen järjestämissuunnitelma 

vuosille 2019 – 2020

• ICT ja sähköisen asioinnin kehittäminen yksi suunnitelman teemakokonaisuuksista

• ICT:n alueelta teemat organisoidaan projekteiksi:

• asiakas- ja potilastietojärjestelmä (UNA/Kaari)

• tiedonhallinnan ratkaisut

• sähköisen asioinnin palvelut



Kaari-hankkeen organisoituminen



Toteutusmalli alueella: verkosto
• Työt tehdään projekteissa ja verkostomaisella toteuttamistavalla

• Verkosto: 

• Kolmen tai useamman organisaation muodostama ryhmittymä

• Organisaatiot kytkeytyneet toisiinsa tarkoituksenaan edistää yhteisen

tavoitteen saavuttamista

• Verkosto on organisaatiorakenteena joko osanottajien keskinäisesti 

hallitsema tai erillisen hallintaorganisaation hallitsema

• Verkostossa toimivat kunnat ja organisaatiot tekevät osaltaan päätökset 

itsenäisesti

• Verkosto valmistelee yhteistyössä päätösesitykset

• Verkoston rahoituksen ratkaisut tehdään yhdessä sovittavalla tavalla – Case UNA 

Kaari: Sopimus yhteistyöstä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja 

potilastietojärjestelmän hankinnassa, hankintarengas

Glocalization

Think global,
Act local



matti.franck@tyks.fi

@mattifr

Kiitos!


