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SOTE:A EI VOI UUDISTAA ILMAN 

TIEDONHALLINNAN JA ICT:N TUKEA
• Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen edellyttää toimivia 

tietojärjestelmäratkaisuja, tiedonhallinnan käytäntöjä ja ohjauksen 
tehostamista. Kansallisten, alueellisten ja paikallisten ICT-ratkaisujen 
kehittäminen uudistuksen tarpeita vastaaviksi on välttämätöntä. 

• Ratkaisujen on perustuttava toiminnan lähtökohtiin ja niiden kehittäminen ja 
ylläpito on oltava substanssista ja toiminnasta vastaavilla.

• Uudistamiselle on varmistettava tarpeenmukainen resursointi säädösperustan 
valmistelua  ja sen toimeenpanoa varten. Digi- ja ICT-kehittämisen jatkumo 
tulee turvata riittävällä valtion resursoinnilla myös hallituskausien yli.

• Myös kansallista ja alueellista tietopohjaa on kehitettävä, koska se on 
välttämätön edellytys palveluiden toteutumisen seurannalle, vertailulle ja 
palvelujärjestelmän ohjaukselle. 

• Sote:n vahvaa kansallista tietopohjaa, sen tarvitsemaa kansallista 
tiedonhallintaa ja toimijaverkostoja tulee kehittää edelleen sote:n tieteellistä 
tutkimusta, yritysten tuotekehitystä ja innovaatiotoimintaa tukevaksi.
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SOSIAALIPALVELUJEN JA SOTE-INTEGRAATION 

OSUUTTA TULEE VAHVISTAA
• Asiakkaiden itsenäistä pärjäämistä ja ennakoivia palveluja tukevia 

digiratkaisuja tulee ottaa laajemmin ja kansallisesti yhtenäisesti 
käyttöön

• Sosiaalipalvelujen asiakastietojen saaminen osaksi Kanta-palveluja 
tulee varmistaa.

• Lainsäädäntöä tulee uudistaa, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojen käyttöä palvelujen integraation tueksi voidaan 
parantaa
• painopisteenä ikäihmisten palvelut, päihde-, mielenterveys- ja 

lasten ja perheiden palvelut

• Sosiaalipalvelujen tiedolla johtamisen tueksi tarvitaan 
lisätoimenpiteitä
• tiedonkeruun kattavuuden lisääminen ja yhtenäistäminen
• sosiaalihuollon palvelujen arvioinnin kehittäminen ja käyttöönotto 
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SOTE:N TIEDONHALLINNAN OHJAUSTA TULEE 

SELKEYTTÄÄ JA VAHVISTAA 
• Ohjaus on muodostunut viimeisen noin 15 vuoden aikana useista erillisistä 

päätöksistä ja säädöksistä eikä muodosta enää tarkoituksenmukaista 
kokonaisuutta

• Kokonaisuuteen kuuluu useita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn, 
tiedonhallintaan ja tietosuojaan liittyviä säädöksiä.

• Asiakas- ja potilaslaki, HE valmisteilla
• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, HE 

lausuntokierroksella
• Genomilaki (uusi laki), HE valmisteilla
• Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö (laki voimaan 1.5.2019)
• Laki sähköisestä lääkemääräyksestä
• Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista
• Potilasasiakirja-asetus
• Lisäksi: Kela-laki, THL-laki

• Nykyinen kokonaisuus on hajanainen ja säädösten soveltaminen sote-
palvelujen käytännöissä on vaikeaa. Tarvitaan sote:n tietosuoja- ja 
tiedonhallintasäädösten kokonaisuudistus.
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Kansallisen sote-tiedonhallinnan 

kehitystoiminnan ohjaus



TIEDONHALLINNAN OHJAUSPROSESSI
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TIEDONHALLINNAN OHJAUSPROSESSI

STM

THL

Kela

Tiedonhallinnan 

ohjausryhmä

Tiedonhallinnan 

kehittämispolku

Esitys 

vuosisuunnitelmasta

Ratkaisun 

konsepti ja 

hyötyarvio

Päätös määrittelyn 

käynnistämisestä

Vaatimusmäärittelyjen laatiminen

Toiminnallisten tarpeiden sekä tietosisältöjen 

kuvaukset ja vaatimusmäärittelyn hyväksyminen

Seuranta ja muutosesitykset

Strategiset päätökset

Tietojärjestelmäpalvelu tekninen kehittäminen

Tukee palvelunantajia ja apteekkeja 

käyttöönottojen edellyttämässä toiminnan 

muutoksessa

Päätös 

tuotantovaiheeseen 

siirtymisestä

Strateginen asiakas- ja 

sidosryhmäyhteistyö

Vuosisuunnitelman 

valmistelu

MVPV0.1 V0.2 V0.3 V0.n

Koordinaatio, hankehallinta ja raportointi tiedonhallinnan ohjausryhmälle

Tarpeiden kerääminen ja lausunnot kehittämissuunnitelmista. Alueiden 

sitouttaminen kehitettäviin valtakunnallisiin ratkaisuihin

Kannanotot hankkeissa tehtäviin merkittäviin päätöksiin sekä

tuotantovaiheen palvelujen seuranta

Asiakas- ja sidosryhmäyhteistyön koordinaatio

Päätös 

kehittämispolusta ja 

vuosisuunnitelmasta

Palveluhallinta ja raportointi

Hankevaihe (Kelan koordinaatiovastuu)

Osallistuminen 

suunnitteluun

Osallistuminen 

suunnitteluun
Seuraa hyötyjen 

toteutumista

Suunnitteluvaihe (STM:n koordinaatiovastuu) Tuotantovaihe

Asiakaspalvelu ja viestintä, sekä käyttöönottojen koordinointi



KEHITTÄMISEN TOIMIJAT JA VASTUUT
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Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen 

tietohallinnon neuvottelukunta (STM)

Tiedonhallinnan ohjausryhmä (STM)
Vuosisuunnitelman toteutumisen ohjaus ja seuranta

Kela

STM:n tiedonhallinnan 

suunnittelutoiminto

Tavoitetila ja 

kehittämispolku (4v)

Esitykset merkittävistä 

päätösasioista ja edistymisen 

raportointi

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksenteko

Esitykset merkittävistä 

päätösasioista ja edistymisen 

raportointi

Päätökset

Toiminnan tavoitteet

Tiedonhallinnan 

suunnitteluryhmät ja 

verkostot

Keskustelu tiedonhallinnan 

tavoitteista ja kehittämisen 

priorisoimisesta

THL

Tulostavoitteet/tulossopimus

Hankekohtainen ohjaus

Neuvottelukunnan 

kanta

Vuosisuunnitelman mukaiset 

konseptit ja hyötyarviot

Hankkeiden elinkaaren 

mukaiset päätösesitykset, 

muutosesitykset ja raportointi

Päätökset

STM:n ja Kelan 

puitesopimus



Sote-tiedonhallinnan ja digitalisaation

työpajapäivä

Sote sähköisen tietohallinnon 

neuvottelukunta

ICT-Toimittajatilaisuus 

Sote sähköisen tietohallinnon 

neuvottelukunta

Sote sähköisen tietohallinnon 

neuvottelukunta

Suuntaviivat nyt 

- Sote-tiedonhallinnan ja digitalisaation päivä 

Toimintasuunnitelma 

valmistuu (THOR)

Ministeriöiden 

kehysesitykset

Hallitus päättää 

kehyksestä

Ministeriöiden 

ehdotukset 

seuraavan 

vuoden budjetiksi

Budjettiriihi

Eduskunta 

hyväksyy 

seuraavan 

vuoden budjetin

VM tekee valtion 

kehysesityksen

VM:n esitys 

seuraavan 

vuoden budjetiksi

STM aloittaa 

kehysesitysten 

valmistelun

Kehittämispolku valmistuu, 

toiminnan suunnittelu 

käynnistyy (THOR)

Toimintasuunnitelman 

seuranta (THOR)

Toimintasuunnitelman 

seuranta (THOR)

Kehittämispolun 

päivitys käynnistyy 

(THOR)

Kehittämispolun 

päivitys

Vuosisuunnittelu

TAMMIKUU

HEINÄKUU

Hankesalkun 

ohjaus

Hankesalkun 

ohjaus
ICT-Toimittajatilaisuus 

Sote sähköisen tietohallinnon 

neuvottelukunta

Vuoropuhelu

Sidosryhmien 

kanssa



Sosiaali ja terveysministeriö

Internet: stm.fi

Twitter: @STM_Uutiset
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