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STM:n vastuulla olevat sote-tiedonhallinnan ohjauksen

tehtäväkokonaisuudet
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Palveluiden loppukäyttäjät vastaavat 
uusien palvelukonseptien 
kehittämisestä.

STM ja THL tukee kehittämistä.

STM vastaa palvelusalkun hallinnasta 
sopimusohjauksella, sisältäen 
vaatimustason, seurannan ja 
valvonnan.

STM toimii salkkuohjausryhmän 
puheenjohtajana. Ohjausryhmässä on 
edustettuna myös palveluiden omistajat 
sekä asiakkaat YTA-alueiden kautta.
THL ja Kela johtaa hankkeita.

SoteDigillä on oma 
salkunhallintaprosessi.

STM ja Kela asettavat tiedonhallinnan 
tavoitteet ja tarpeet.

Kela sekä palvelun omistajat toimivat 
tiedon tuottajana ja välittäjänä

STM vastaa yhteistyön hallinnasta.

Tarpeiden kartoittaminen tapahtuu kansallisten 
palveluiden osalta Kelan ja THL:n toimesta, maakuntien 
osalta YTA-alueiden sekä SoteDigin toimesta. 

STM vastaa strategian valmistelusta ja 
strategisten tavoitteiden seurannasta.

Muut toimijat vastaavat strategian 
toimeenpanosta sovittujen 
toimintamallien mukaan.
SoteDigi laatii oman strategiansa.

STM vastaa sote-tiedonhallinnan 
kokonaisarkkitehtuurin 
ohjaamisesta ja tavoitetilan 
asetannasta.

THL syventää toimintalähtöisellä 
ratkaisuarkkitehtuurilla.

STM vastaa 
tavoite-
asetannasta ja 
tavoitteiden 
viestinnästä.  

STM vastaa sote-tiedonhallinnan 
kokonaisarkkitehtuurin 
ohjaamisesta ja tavoitetilan 
asetannasta.

THL syventää toimintalähtöisellä 
ratkaisuarkkitehtuurilla.

STM asettaa kyvykkyystavoitteet ja 
määrittelee toimijoiden roolit ja 
vastuut.

Kela, THL ja SoteDigi vastaavat oman 
roolin mukaisten tehtävien 
toteuttamisesta sekä niihin liittyvän 
osaamisen kehittämisestä.

STM vastaa tietoturva- ja 
tietosuojaperiaatteiden asettamisesta ja 
tilannekuvan seurannasta.

THL vastaa operatiivisen 
viranomaisyhteistyön koordinoimisesta.
Kela toimii tietoturvatavoitteiden ja -
määräysten mukaisesti.

STM vastaa kansallisten palveluiden 
toimittajavalinnoista.

Kela vastaa tuottamiensa palveluiden 
toimittajastrategiasta.
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STM vastaa esiselvityksen ja hyötylaskelman 
valtuuttamisesta ja tuotoksen hyväksymisestä.

Palvelun suunniteltu toteuttaja ja omistaja vastaa 
esiselvityksen ja hyötylaskelman toteuttamisesta 
THL:n ohjaamana.

STM vastaa käyttövelvotteiden sääntelystä 
sekä vaatimustason asettamisesta, sekä 
maksullisuusperiaatteiden asettamisesta.

Kela toteuttaa valtakunnalliset palvelut, sekä 
kehittää asiakasyhteistyötä.



Kelan tai THL:n vastuulla olevat sote-tiedonhallinnan ohjauksen

tehtäväkokonaisuudet
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Kelan tai THL:n vastuulla olevat sote-tiedonhallinnan

tehtäväkokonaisuudet
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Kela vastaa tuottamiensa palveluiden 
teknologiavalinnoista ja –hankinnoista

STM antaa linjaukset 
yhteentoimivuuden näkökulmasta.

THL vastaa markkinoilla olevien ja 
kehitteillä olevien ratkaisujen 
tilannekuvan ylläpidon koordinoinnista.

Kela vastaa tuottamiensa palveluiden 
vaatimat hankinnat ja niihin liittyvät 
kilpailutukset.

Kela vastaa tuottamiensa palveluiden 
vaatimat hankinnat ja niihin liittyvät 
kilpailutukset.

THL vastaa uusien palveluiden 
ratkaisukuvausten ja 
ratkaisuarkkitehtuurien asettamisesta 
sekä toimintamallien suunnittelusta.

STM vastaa projektien 
käynnistämispäätöksistä.

THL vastaa määrittelyvaiheen 
sisältöasiantuntemuksesta, sisältäen 
tietorakennemääritykset.

STM tukee lainsäädännön tulkinnoilla 
sekä periaatetason linjauksilla.

Kela vastaa Kanta-palveluiden 
käyttöönotosta. 

THL tukee koulutukseen liittyvissä 
tehtävissä.

STM seuraa käyttöönottojen tilannetta.

THL vastaa hyödyjen seurannasta. 

Kela tarjoaa seurantaan vaadittavaa 
raportointitukea.

STM seuraa hyötyjen toteutumista 
verrattuna asetettuihin 
ohjausmittaristoihin.

Lähde: IT Standard for Business –tietohallintomalli THL vastaa palvelusalkun ohjausryhmästä.

Kela vastaa kansalais- ja mediaviestinnästä

STM seuraa palvelutasoa ja hyväksyy niiden 
mittaamiseen käytyt mittaristot.

Kela vastaa tuottamiensa palveluiden 
käyttöönotoista. 

THL tarjaa käytönaikaista tukea.

STM seuraa kokonaistilannetta ja viestii 
tulevista lainsäädännön vaikutuksista.

THL vastaa integraatioarkkitehtuurista ja 
riippuvuuksien hallinnasta.

Kela toteuttaa yhteensopivuuden
STM osallistuu kansallisen tason 
palveluintegraation määrittämiseen.



Sote:n kehittämistoiminta ja 
sitä tukeva tiedonhallinta

• Toimintamallin kuvaus

LUONNOS



Joulukuu

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Ministeriöiden
yhteinen
suunnittelu/ 
tiedonhallinta

STM:n
suunnittelu ja 
neuvottelu

Keskustelut
alueiden
kanssa

Hankevalmistelut

Hankkeen
käynnistäminen

Kansallisen hankesalkun hallinnan vuosikello
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• Raportointi, arviointi sekä tavoitetilan ja 
kehityspolun päivitys

• STM:n esitys keskitettyjen ICT-palvelujen 
investoinneista

• Kokonaisarkkitehtuurin kehityspolun 
hyväksyminen

• Keskustelut alueiden kanssa
• Kela ensimmäinen arvio seuraavan 

vuoden rahoitustarpeesta

• Kansallisten hankkeiden tilannepäivitys

• Kansallisten hankkeiden tilannepäivitys

• Alueiden ja STM:n keskustelut

• Alueet (erva/ervan laajuinen 
maantieteellinen alue) laativat yhteisen 
esityksen kehittämishankkeista ja 
muista laajakantoisista investoinneista

• Sote:n kansalliset toimijat laativat 
esityksen kehittämishankkeista

• Seuraavan vuoden yhteinen kansallinen 
työsuunnitelma

• Tulossopimusneuvottelut. 
Tulossopimusten läpikäynti 6krt/vuosi 

P2

P0

P1

• STM (ja tarvittaessa VM) ja THL arvioivat 
alueiden esittämien aloitteiden rajapintoja 
kokonaisarkkituuriin ja strategisiin aloitteisiin.

1 Kehysesitykset

2 JTS

3 TAE

4 Budjettiriihi

5 Budjettiesitys 
eduskunnalle
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TAMMI

HELMI

MAALIS

HUHTI

TOUKO

KESÄHEINÄ

ELO

SYYS

LOKA

MARRAS

JOULU

Tiedonhallinnan kehysesityksien 
valmistelu7

Kansallisen tiedonhallinnan 
arkkitehtuurin tavoitetilan ja 

kansallisten 
kehittämiskohteiden 

valmistelun aloittaminen

KA-tavoitetilan vahvistaminen ja 
kehykseen esitettävien hankkeiden 

hyötylaskelmat

2

Kehittämisen liittyminen tulosohjaus- ja JTS-prosesseihin

Kansallisen kehittämisen 
strateginen johtaminen ja 

seuranta (kuukausiraportti)

Kansallisten palvelujen 
strateginen johtaminen ja 

seuranta (raportointi 3 kk välein)

Ehdotus kansallisen tiedonhallinnan 
arkkitehtuurin tavoitetilasta ja 
kehittämispolusta valmistuu

1 Kehysesitykset

2 JTS-päätös

3 TAE-esitys4 Budjettiriihi

5 Budjettiesitys 
eduskunnalle

1

3

Valmisteltavan (STM/HPO) 
substanssilainsäädännön 

tarvitseman tiedonhallinnan 
tukitarpeiden ja 

arkkitehtuuritarpeiden 
selvitys.

Virastojen tulosneuvottelut ja 
tulossopimusten päivittäminen 
(määrärahojen suuntaaminen 
kehittämispolun mukaisesti)

Hallinnonalatapaaminen VM:n 
kanssa

4

8

Kansallisen tiedonhallinnan 
tilannekuvan analyysi 
perustuen raportointiin

Tilannekuvan päivittäminen

Kehysvalmistelu

Jatkuvat tehtävät

Säädöshankkeiden seuranta ja 
tiedonhallinnan 

arkkitehtuuritarpeiden 
tunnistaminen

Tilannekuva ja 
alustava 

kehittämispolku

Tulosneuvottelujen 
syötteet 

kehittämispolkuun

Ehdotus kehittämispoluksi 
kehysvalmistelua varten

5

6

Hankkeiden ja palvelujen 
tilanneraportointi
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Hankesalkun ohjaus
STM, THL, alueet/kunnat ja ky:t (erva-edustus)
Kela, SoteDigi Oy

Projektiryhmät

ALOITE VALMISTELU YLLÄPITO

Kehityshankkeiden toteutusmalli

P1 P2 P3

Selvitystyöryhmä

P0

Palvelun omistaja

Asiakas- ja 
potilastiedot

Kansalaisten 
asiointipalvelut

Toisiokäyttö
Yksilöllistetty 
lääketiede

Ministeriön johtamisjärjestelmä

Resursointia koskevat päätöksetHanke-esitykset

Sote-neuvottelukunta (STM, THL, alueet) tai vastaava
Strategisen tason keskustelu 

sote-järjestelmän kehittämisestä

Strategisia kysymyksiä koskevat päätökset
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OHJAUSRYHMÄ TAI -RYHMÄT

ARKKITEHTUURIVALMISTELU/ASIANTUNTIJARYHMÄT

KEHITYS

TESTAUS

KÄYTTÖÖN-
OTTO


