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• asiakkaiden palvelut kyetään 
toteuttamaan mahdollisimman vähin 
häiriöin koko muutoksen ajan

• asiakkaiden tietosuoja säilytetään 
kaikissa tilanteissa

• muutos toteutetaan vaiheittain 
perustuen nykyisiin IT-ratkaisuihin ja -
palveluihin 
• sote:ssa keskeisesti Kanta-palveluihin ja 

maakuntien käyttämiin asiakas- ja 
potilastietojärjestelmiin

• puuttuvat integraatioratkaisut 
rakennetaan 

• kaikki toteutukset priorisoidaan ja 
vaiheistetaan 

Sote:n digimuutoksen 
periaatteet ja tavoitteet
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Muutos tehdään samanaikaisesti kaikilla tasoilla 
hyödyntäen olemassa olevia IT-ratkaisuja

• Toimenpiteitä tarvitaan samanaikaisesti 
• kansallisesti (STM, Kela, THL, Valvira, VM, VRK)
• maakuntien välisinä (pääosin SoteDigi oy, osin Vimana oy)
• maakunta- ja sote-palveluntuottajakohtaisina (maakunnat ja sote-palveluntuottajat, 

osin SoteDigi oy ja Vimana oy) 

• Kaikkia sote-palveluja järjestäviä ja tuottavia velvoittaviin toimenpiteisiin 
tarvitaan viranomaistoimivaltaa
• sote:n osalta toimivalta STM:n lisäksi pääosin THL:lla ja Valviralla
• Kela voi antaa ohjeita Kanta-palveluihin liittymisen teknisistä vaatimuksista

• Rahoitusta tarvitaan kaikilla tasoilla
• viranomaistehtävien hoitaminen ja kansalliset ratkaisut tulee rahoittaa valtion 

budjetista
• maakuntien yhteisten toteutusten ja osin maakunnallisten ratkaisujen rahoitus 

SoteDigi Oy:n kautta
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OmatietovarantoKanta
Asiakas- ja potilastieto

Reseptikeskus

SoteDigi Oy
Maakuntien yhteiset sote:n digiratkaisut

Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

Avoimet rajapinnat ja kansalliset ja alueelliset integraatioratkaisut

Toisiokäytön ekosysteemi
lupaviranomainen
palveluoperaattori

Sote-tuottajat

Valinnanvapaus

Kela, THL, STM

Tilastot ja rekisterit (TK,VRK)

Genomikeskus
Syöpäkeskus
Neurokeskus

Biopankit

Tilastot ja rekisterit (THL, Kela)

Tietoaltaat

TietovarastotErillisjärjestelmät

Maakunnan liikelaitos
Maakunnat, valtion virastot

Etuudet

Asiakkaan sähköiset sote-palvelut

Kansallinen integraatioalusta

Järjestäjän työkalut ja tiedolla
johtaminen

Perustiedot ja 
luokitukset

Sote org. ja 
henkilötiedot 

(MDM)

Koodistopalvelu
(THL)

Sote:n ICT- kokonaisuus, tavoitetila 2020

Maakunnat, STM, VM

Suomi.fi
Sote-vertaiilu, 

verkkopalvelu, PTV
tunnistaminen, 

valtuutus ja viestit.
Väestötietojärjestelmä.

VM, VRK
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SoteDigi oy/maakuntien
yhteiset integraatioratkaisut

KaPa-, Kanta-integraatioratkaisut

Vimana oy

Maakuntien yhteisten 
tietojärjestelmien ja  
ICT-palvelujen jakelu. 
Sisältää SoteDigi oy:n 
hankkimat ratkaisut.

Maakunnat, 
STM, VM
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Toimeenpano, vastuiden ja tehtävien jakautuminen
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Toteutus-
taso ja 
toimijat\
tehtävät

Palvelujärjestelmän
rakenteen muutos

Tiedolla johtamisen 
ratkaisut

Valinnanvapausmalli Asiakkaan sähköiset
palvelut

Viestintä

Kansallinen
Kela, THL, 
Valvira, VRK, 
STM, VM

Maakuntien asiakas- ja 
potilasrekisterien 
muodostaminen Kanta-
palveluihin ja muut 
uudistuksesta 
aiheutuvat Kanta-
palvelujen muutokset.

Tietojen määrittelyt ja 
keruu (tietopohja), 
analytiikka- ja 
raportointipalvelut, palvelu-
ja muut luokitukset.
Asiakaspalauteprosessien 
suunnittelu ja ICT-
toteutukset.

Tuottajahallintapalvelu, 
asiakkaan valinta, 
palvelutuotannon 
seurantapalvelu sekä 
suoran valinnan 
maksatus.
Asiakassuunnitelman 
määrittely.

Kanta-palvelut/
Omakanta (tietojen 
katselu), 
Omatietovaranto
Valinnanvapausmallin 
asiakasohjaus ja 
sähköiset palvelut.

Kansallinen viestintä ja 
viestinnän ohjaus.

Maakuntien 
yhteinen
SoteDigi oy, 
Vimana oy

Integraatioalusta:
Yhteiset näkymät 
ammattilaisille ja 
asiakkaille.

Järjestämisen tietomallin/ 
järjestämisessä tarvittavan 
tietopohjan ja ICT-
ratkaisujen ja -palvelujen 
määrittely.
Integraatioalusta ja muut 
ratkaisut:
määritellyt osat järjestäjän 
työkaluista ja tiedolla 
johtamisen ICT-palveluista.

Integraatioalusta:
Yhteinen 
asiakassuunnitelma
(näkymä).
Muut integraatioratkaisut.

Integraatioalusta: 
Asiakkaan sähköiset sote-
palvelut ja yhtenäinen 
palvelupolku
(ODA- ja 
Virtuaalisairaala-
hankkeiden pohjalta).

Määrittely viestinnän
keskeisistä yhteisistä 
sisällöistä (yhteistyö)
Vimana oy/ yhteinen 
julkaisujärjestelmä.

Maakunta- ja 
tuottaja-
kohtainen
Maakunnat ja 
maakuntien 
ICT-yhtiöt
yksityiset sote-
palveluntuotta-
jat ja niiden 
ICT-tuottajat

Asiakas- ja 
potilasrekisterien 
muodostaminen 
maakuntien ja 
palveluntuottajien 
asiakas- ja 
potilastietojärjestelmiin.

Kansallisten 
palvelukuvausten käyttö 
(myös suorite- ja  
kannustin- perusteisten 
korvausten pohjana).
Tietojen tuottaminen 
asiakas- ja 
potilastietojärjestelmillä ja 
muilla ohjelmistoilla.

Asiakas- ja potilastieto-
järjestelmien muutokset 
ja liittyminen Kelan 
tuottamiin palveluihin.
Asiakasseteli- ja 
henkilökohtainen budjetti 
–ohjelmistot.

Sähköisten
palveluprosessien 
toteutus/ liitynnät 
asiakas- ja potilastieto-
järjestelmissä.

Tarkempien viestinnän 
sisältöjen määrittely ja 
viestinnän 
toimeenpano.
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Digimuutoksen toteutuksesta 2017 - 2022
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Digihankkeet / VM - STM

HANKETOIMISTON JOHTORYHMÄ

HANKETOIMISTO

yhteiset

VM

STM

RiskienhallintaOhjeet ja mallitTilannekuvaRahoitus

DM 1. Valtiolta siirtyvät tehtävät

DM 2. Arkkitehtuuri

DM 3. Perustietotekniikkaratkaisut

DM 4. Johtamisen ja ohjaamisen ratkaisut

DM 5. Sote-migraatio ja uudet tehtävät

Muiden hallinnonalojen digihankkeet

Maakuntien digihankkeet
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Sote:n digimuutoshankkeet 05/2018
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Valtakunnallisen ohjauksen tieto

• THL:n tietopohjahanke ja uusi arviointitoiminto olennaisessa roolissa 
kansalliseen ohjaukseen tarvittavan tietopohjan kehittämisessä

• Ensimmäinen versio vaikuttavuus- ja kustannustietomittareista määritelty

• THL tehnyt ensimmäiset maakuntien arvioinnin simulaationeuvotteluihin

• Kokonaisuus etenee vaiheittain. Kehittämistarpeita erityisesti 
sosiaalihuollon, ensihoidon ja laatutietojen osalta.

• Keskeistä hyvä yhteistyö kansallisten viranomaisten (erit. THL, KELA, 
Luova, Valtiokonttori, Tilastokeskus) sekä maakuntien kesken

• Uudet toimintamallit vaativat ICT-investointeja tiedon keruiden 
tehostamiseksi ja uudenlasten raportointiratkaisujen kehittämiseksi

• Nykyinen kansallinen tiedonkeruu ei palvele kentän tarpeita optimaalisesti

• Toisiokäytön laki ja THL-lain muutokset luovat keskeisen säädöspohjan 
tälle kehittämiselle
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Maakuntien tiedolla johtaminen

• Uudenlaisen järjestämistehtävän hoitaminen edellyttää hyvää 
tietopohjaa päätöksenteon tueksi

• Nykyiset tiedolla johtamisen ratkaisut on kehitetty pitkälti 
tuotantorakenteen johtamisen tarpeisiin ja niitä voidaan hyödyntää 
vain soveltuvin osin

• STM ja VM tukevat maakuntien keskinäistä yhteistyötä 
järjestämisen tietojen määrittelyksi ja tiedolla johtamisen 
välineiden kehittämiseksi

• Keskeinen kysymys työnjako maakuntien ja SoteDigi oy:n välillä

• Aikataulu on tiukka, joten toteutuksia on välttämätöntä priorisoida 
voimakkaasti
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Toteutushankkeet

• Toteutus on jaettu VM:n ja STM:n kesken
• VM vastaa maakuntien yleisen järjestämistehtävään keskittyvästä hankkeesta
• STM vastaa sote:oon liittyvistä kolmesta hankkeesta

• Maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä -esisuunnitteluhanke
• maakuntien viite- ja kokonaisarkkitehtuurin osana tuotetaan kuvaukset toiminnasta, tietoryhmistä ja 

järjestelmistä sekä tietovarannoista
• kytkedytään maakunnissa tapahtuvaan järjestämisen valmisteluun (muutosjohtajat)
• rajaukset: perustietotekniikkaan ja yleisiin hallinnollisiin järjestelmiin (asianhallinta, 

päätöksentekojärjestelmät) liittyvät tietojärjestelmäpalvelut eikä maakuntien asiakkuudenhallinta
eivät sisälly tähän hankkeeseen.

• Sote-spesifien, järjestämisessä tarvittavien digipalveluiden kuvaukset
• Hankkeet:

• Valtakunnallisten toimijoiden työnjako sekä tietojärjestelmäratkaisujen arkkitehtuuri 
• Järjestämisen tietomalli
• Tiedolla johtamisen tietojärjestelmäratkaisujen esiselvitys

• Nämä projektit toteuttavat ja tarkentavat aiemmin laadittua toisiokäytön kokonaisarkkitehtuuria
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SOTE: KA KEHITYSKOHTEET 2018-2022

5/2018

• Hahmotelma keskeisimmiksi kehityskohteiksi 

• Päätökset hankkeistamisesta tehdään erikseen



ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY

2018 2019 2020 2021 2022

Vanhojen asiakas- ja potilastietojen arkistointi

Sosiaalihuollon asiakastietojen 

tallentaminen ja oma käyttö

Potilastiedon yhteenveto 

kuvantaminen, lääkitys, uudet 

todistukset, lähetteet

Asiakkaan valintatietojen hyödyntäminen ja maksatus

Sosiaalihuollon asiakastietojen luovuttaminen ja sisältöjen vaiheistus

Asiakassuunnitelma, SOTE-yhteiset tiedot

Erikoisalakohtaisen potilaskertomuksen kehittäminen

Maakunnan rekisterinpito, hebu, 

asiakasseteli (SOUTU)

Integraatioalusta

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittäminen

VRK

THL

KELA

Kanta (THL, KELA, SOTE-

organisaatiot)

SoteDigi Oy

Palvelunantajat



KANSALAISPALVELUT

2018 2019 2020 2021 2022

VRK

THL

KELA

Kanta (THL, KELA, SOTE-

organisaatiot)

SoteDigi Oy

Omatieto-

varanto Omatietovaranto jatkokehitys

Omahoitopalvelujen jatkokehitys

Omakanta sosiaalihuollon tiedot

Omakanta SOTE-keskuksen valinta

ODA-pilotit

Omakanta puolesta-asiointi 

(yli 10-vuotta lapset ja valtakirja)

Terveyskylä

Suomi.fi palveluntuottajien vertailu

Suomi.fi – viesti käyttöönotto SOTE:ssa

Sosiaalihuollon sähköinen asiointi

Hyvinvointisovellusten kehitys

Markkinat



TIEDOLLA JOHTAMINEN, OHJAUS JA TUTKIMUS 

(TOISIOKÄYTTÖ)

2018 2019 2020 2021 2022

Ensihoidon tietovaranto

Valtakunnallinen raportointipalvelu

Järjestäjän työkalut ja tiedolla 

johtamisen välineet vaihe 1

Järjestäjän työkalut ja tiedolla 

johtamisen välineet vaihe 2

Kanta-tietojen toisiokäytön 

mahdollistaminen (tietoallas)

Sosiaalihuollon valtakunnalliset seurantatiedot

Kanta Big Data

(analytiikka, ennusteet, tekoäly)

Valtakunnalliset laaturekisterit

Yksityiset ja työterveys osaksi kansallisia 

tiedonkeruita

Palvelutuotannon seurantapalvelu

Palveluoperaattorin 

käynnistäminen ja ICT

VRK

THL

KELA

Kanta (THL, KELA, SOTE-

organisaatiot)

SoteDigi Oy

Toteuttajaa ei sovittu
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