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• Keskeiset sote-lait on nyt 

eduskuntakäsittelyssä

• Valiokuntakäsittely täydessä vauhdissa

• Ministeriöissä valmistaudutaan 

vastineen ja muutosehdotuksen 

laadintaan

• Kokonaisuuden kannalta tärkeitä 

lakeja vielä tulossa:

• Uudistettu asiakastietolaki

• Sote-tietoturvallisen hyödyntämisen laki

Säädösvalmistelun tilanne



ICT-palveluiden ja digitalisaation kansallinen 

toimeenpano ja valmistelu

• Rahoitus ja muutostuki 
• VM/STM yhteinen valmistelu - tässä tilaisuudessa Sanna Vähänen

• Toimeenpanon uudelleen organisointi
• Tomi Hytönen - tässä tilaisuudessa Sanna Vähänen

• ICT-palvelukeskus 
• Heikki Heikkilä - tässä tilaisuudessa Sanna Vähänen

• SoteICT-kehittämisyhtiö
• Urpo Karjalainen - yhdistetty sotedigi-valmisteluun

• Sotedigi-kehittämisyhtiö
• Tuija Kuusisto

• Kelan ICT-palveluiden yhtiöittäminen 
• Kelan johdolla selvitys käynnissä

• Valinnanvapaus, pilotit ja kokonaisarkkitehtuuri
• Tässä esityksessä keskitytään tähän

• Kanta-palveluiden kehittäminen soteuudistuksen tueksi
• Kela ja THL 

• Sote-spesifit hankkeet (kts seuraavalla kalvolla esimerkkejä)
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Keskeisiä valmistelukokonaisuuksia soten osalta
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VALINNANVAPAUS

uudet pilotit ja kokonaisarkkitehtuuri

KANTA-PALVELUT ja SOTE

tietosisällön laajennukset ja 

järjestämislain edellyttämät muutokset

KANSALAISPALVELUT

Omatietovaranto, ODA, VS2.0

”sote-portaali”

SOTE TIETOJOHTAMINEN

Kustannusvaikuttavuus ja sote-tietopohja

muutosohjelman toimeenpano

SOTEDIGI KEHITTÄMISYHTIÖ

Mitä maakunnat tekevät kansallisena 

toteutuksena?

ASIAKAS JA 

POTILASTIETOJÄRJESTELMIEN 

UUDISTAMINEN (Apotti/Una)

…ja monta muuta hanketta…

(CEF)



-

S
o

te
d

ig
i
k

e
h

it
tä

m
is

y
h

ti
ö

5 27.6.2017

• Sote-toimeenpano edellyttää yhteentoimivuuden kehittämistä - vakiintuneiden standardien

(DICOM, HL7, IHE) uudet versiot ja näiden soveltaminen sote-kontekstissa. Mikä rooli kv. 

pöhinää aiheuttavilla standardeilla kuten FHIR on? Mikä on avoimen standardisoidun

tietomallin rooli (OpenEHR, CIMI/RIMBA). Toisaalta sote toimeenpanon käytännön

haasteet (vaikka tietomuodot asiakasmaksu datan siirtämiseen).

• Population health management ratkaisut, 

• palveluverkon ja palvelutarpeen karttapohjainen visualisointi, 

• tiedolla johtamisen palvelut (asiantuntijatuki, tietojen kerääminen esim. sote-tietopakettien

osalta, työkaluja maakuntien käyttöön)

• Valinnanvapauteen liittyvät toteutukset

• Tuetaan ja vauhditetaan UNA- hankkeen etenemistä toteutukseen ja luodaan perusta sote-tuottajarajat

ylittävälle, maakuntatasoiselle asiakkuuden hallinnalle

• Toteutus yhteensovitetaan muuhun asiakkuuden hallintaan liittyvään kehittämiseen, kuten Kanta-

palvelujen asiakassuunnitelma, valinnanvapaus-”miniasiakkuudenhallinta” ja ODA:n suunnitelmakehitys

• Kotipesä keskeisten kansalaispalveluiden jatkokehittämiselle. Konkreettisimpina

esimerkkinä on ODA-hankkeen tuotosten jatkokehitys ja uusien moduulien lisääminen

kansalaispalveluiden ekosysteemiin. Tunnistettu muita kansalaispalveluita, jotka voisivat

istua samaan kokonaisuuteen

Järjestäjän

työkalut

Asiakkuuden

hallinnan

kehittäminen

Kansalaisen

digipalvelut

Yhteen-

toimivuuden

kehittäminen

Mitä maakunnat haluavat yhteiseen toteutukseen? (tai mitä 

ohjataan rahoituksen kautta yhteiseen toteutukseen?) -

maakuntien tarpeet ohjaavina - yhteistyö



Valinnanvapauslaki 8.5.2017



Valinnanvapauden kokeilut
• Menossa parhaillaan palvelusetelikokeilut (5 pilottia)

• Avattu haku uusille valinnanvapauden piloteille

• hakuaikataulu: 1. haku  29.5.–7.7.2017 ja toinen 14.8.–29.9.2017

• rahoitusta varattu 2018-2019 jaksolle 100 miljoonaa ja 2017 LTAE 33 miljoonaa

• Kunnilta ja kuntayhtymiltä ei edellytetä omarahoitusosuutta

• toteutusaikataulu:

• aloitus välillä: syksy 2017 – 30.6.2018.ja pilotit päättyy viimeistään 2022 lopussa 

(tai kun kaikki valinnanvapaus lain mukaiset suorat palvelut on sote-keskuksen

toteuttamia)

• pilotoitava kokonaisuus:

• sote-keskus (vv lain rajatulla palveluvalikoimalla § 86)

• henkilökohtainen budjetti

• pilottiin osallistuvien kuntien on yhtiöitettävä sote-toimintansa ennen pilottia
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Tässä esityksessä on osa KA-kuvista

• Kokonaisarkkitehtuurin kehittymistä voi seurata STM:n QPR-palvelimelta

• http://stm.qpr.com/QPR2012-

2/Portal/QPR.Isapi.dll?PGPLUGIN&*xlink&VTN=flowchart&SID=iOC0O7afk7wa

MY8xt-

mg5WS1sWpEALHGk8K060CVuNN&LAN=en%2c1&SMI=&PERIOD=latestforall

&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_processmaps&PPRM=MODELID%3D

1935303340%3F3_0_1935303340_0&UIP=kPb1TguiqNgeLlKZtoLn5HLXlHUVD

5e1gF4lJyyNrNk-Km

• Select model -> 2. Osa-alue Sosiaali- ja terveydenhuolto -> Valinnanvapauden 

KA v03

• HUOM! Nämä ovat luonnoksia ja kommentointi on tervetullutta
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Tietovirrat

• Kokonaiskuva 

tietovirroista

• Keskusteltu 

näkökulmakohtaisista 

tietovirta kaavioista 

(järjestä, tuottaja, 

asiakas)
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Tietojärjestelmäpalvelut - vastuut ja prioriteetit

• Valinnanvapauden pilotit rakentavat tavoitetilaa - tärkeää sopia mukaan 
lähtevien maakuntien kanssa työnjaosta - kehittämisen vastuut, aikataulut ja 
riippuvuudet

• pilottivaihe, laajempi kansallinen käyttöönotto ja jatkokehitys

• Osa tarvittavista palveluita pohjautuu olemassa oleviin ratkaisuihin 
(mahdollisesti pienin muutoksin)

• Valinnan vapauden toteuttaminen edellyttää joukkoa uusia palveluita, näiden 
osalta vastuut on osittain kiinnittämättä  vastuiden kiinnittäminen oleellista 
toimeenpanon kannalta

• Tehty hahmotelma valinnanvapauden MVP toteutuksesta ja vastuunjaosta 
(Maakunta, tuottaja, Kela, jne…)  MVP:n sisällön sopiminen yhteistyössä 
pilottiin lähtevien kuntatoimijoiden kanssa

• Suunnittelutyö on tiettyjen osien osalta jo käynnistetty
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Mitä eduskunta ajattelee?

Sote-uudistus ja digitalisaatio - valiokuntakuulemiset

• Digiteemoista valiokuntakuulemiset VaV, StV ja HaV
• Teemoina olleet sote- ja maakuntauudistuksen ICT-linjaukset ja ratkaisut, digitalisaatio, 

ICT-palvelut, tietohallinto, palveluiden tuottaminen, palvelukeskukset, toiminta 
markkinoilla, tietojärjestelmät, tietohallinnon ohjaus…

• Samassa yhteydessä kuultavana olleet mm. VM, KL, VTV, Kela, THL, Kansallisarkisto

• Keskusteluun nousseet mm.: 

• soten tietoarkkitehtuurin, ICT-palveluiden ja tietohallinnon ohjaus ja ohjausmallit  

• soten tietorakenteiden ja tietoarkkitehtuurin yhtenäistäminen ja kehittäminen

• ICT-palvelukeskuksen tarvitsema osaaminen ja tuki maakunnille, toiminnan rooli, 
käyttövelvoite

• sote ICT muutoksen rahoitus- ja investointitarpeet

• sote ICT muutoksen onnistuminen ja riskit, aikataulujen pitävyys

• kansalliset palvelut, Kelan rooli sote ICT:ssä

11.5.201716 Etunimi Sukunimi



27.6.2017 Etunimi Sukunimi17

?
DITI NALLE
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Kiitos!
stm.fi @STM_Uutiset


