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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: Kunnat, sairaanhoitopiirit, sote-

kuntayhtymät

Alueellinen yhteistyö: tiivistymässä mm. 

kuntien vapaaehtoisen yhteistyön kautta?

Kansallinen yhteistyö: Uudet osa-alueet 

aiempien lisäksi mm. tiedolla johtaminen

Yhteistyömuodot: AKUSTI-foorumi, UNA Oy 

Yo-sairaanhoitopirien yhteistyö, Sotedigi oy

mm. yhteistyön jatkuvuuteen, 

tuotosten hyödynnettävyyteen ja 

työnjaon selkeyteen kiinnitettävä 

huomiota



Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietohallintokehittämisen 
painopistealueet 2019

2018 2019 ”2025”

Kansallinen visio sote-tiedonhallinnan tavoitetilasta ja 
etenemispolusta ylläpidettävä ministeriöiden ja kentän 

organisaatioiden  yhteistyönä

…

• Asiakas- ja potilastietojärjestelmien 
uudistamishankkeiden yhteistyön tiivistäminen ja 
kokemusten hyödyntäminen (Apotti, Nova, UNA)

• Tiedolla johtamisen nostaminen voimakkaammin 
kansallisen yhteistyön keskiöön 

• Toimijoiden työnjaon selkeyttäminen (mm. UNA, 
Virtuaalisairaala, Sotedigi, Inhouse-yhtiöt)

Painopisteet

2020

1. Kansalainen asioi sähköisesti ja 
tuottaa tietoja omaan ja 
ammattilaisten käyttöön

2. Palveluiden laatu- ja 
saatavuustieto on 
valtakunnanlaajuisesti saatavilla 

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

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

5. Tietoaineistot tukevat 
reaaliaikaisesti palvelutuotannon 
johtamista ja yhteiskunnallista 
päätöksentekoa 

• Alueilla ja kansallisesti käynnissä olevan 
tietojärjestelmäratkaisujen yhtenäistämisen ja 
uudistamisen jatkaminen

• Olemassa olevien yhteisten digipalveluiden 
laajempi käyttöönotto ja hyödyntäminen (mm. 
Virtuaalisairaala, Omaolo). Edellyttää 
organisaatioiden ”digikyvykkyyden” kasvattamista



Mikä AKUSTI-foorumi?
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AKUSTI
Alueiden ja kuntien sosiaali- ja 

terveydenhuollon 
tietohallintoyhteistyöfoorumi 

vuodesta 2014 ->
Suomen Kuntaliitto 

ry

Sairaanhoitopiirit
Sosiaali- ja 

terveysministeriö

Kunnat ja 
kuntayhtymät
(jory 2019: 
Helsinki, Espoo, Jyväskylä, 
Oulu, Turku, Vaasa, Pori, 
sote-kuntayhtymät ja 
sairaanhoitopiirit)

Nykyiset rahoittajaorganisaatiot

IT -in house yhtiöt
2M-IT, Apotti, Kuntien Tiera, 
UNA oy, ISTEKKI

KELA

THL

Maakuntavalmistelu-
organisaatiot Mukana toiminnassa



Lisätietoja sihteeristöltä
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