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Sote-tieto hyötykäyttöön –strategia 2020
- keskeiset linjaukset (STM)

1. Kansalainen: Pystyn itse 

2. Ammattilainen: Kyvykkäät käyttäjät ja fiksut 
järjestelmät

3. Palvelujärjestelmä: Niukkenevat resurssit 
oikeaan käyttöön

4. Yhteiskunta: Tiedä ensin, johda sitten



Mitä digi ainakin tarkoittaa 
https://sotedigi.fi/sotedigi/mita-digitalisaatio-tarkoittaa-sote-palveluissa/

• ”Digitalisoinnilla tarkoitetaan palvelujen 
kehittämistä ja tuottamista teknologisten 
ratkaisujen avulla. Voimme digitalisoida palveluja 
ja tekemistä esimerkiksi muuttamalla manuaaliset 
lomakkeet sähköisiksi ja päivittämällä vanhoja 
järjestelmiä uusiin teknologioihin.

• Digitalisaatiolla puolestaan mahdollistetaan 
muutosjohtajuus ja tiedolla johtaminen. Tämä 
tarkoittaa toimintatapojen ja asenteiden 
muuttamista. Se on ennen kaikkea ison kuvan, 
sote-alan tulevaisuuden luomista ja sen 
toteuttamista.”



Tietojohtaminen: käsite ja hanketoiminta 
by SoteDigi Oy
https://sotedigi.fi/hanke/tietojohtaminen/

• ”Tietojohtaminen on edellytysten luomista tietoon 
perustuvalle päätöksenteolle eli tiedolla 
johtamiselle. Tiedolla johtaminen on 
päätöksentekoa analysoidun, ajantasaisen ja 
käytettävissä olevan tiedon perusteella. 

• Tiedolla johtamisen esteenä on tietojärjestelmien 
hajanaisuus, sillä Suomessa on tuhansia erilaisia 
sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä. 
Tiedot eivät liiku järjestelmästä toiseen, ja 
päätöksenteon eri vaiheissa käytetään eri 
järjestelmistä tulevia, keskenään erilaisia tietoja.”



Tietojohtaminen julkisissa 

sosiaalipalveluissa - johtoa tarvitaan!
Kauppila 2015, Laihonen ym. 2013, 54

• Johtoa tarvitaan, niin myös 
johtamistoiminnan kehittämistä – kuin 
kehittämistoiminnan  johtamista

• Johtajat näyttävät suuntaa, rakentavat 
visioita, viestittävät etenemisen suunnasta

• Selkeä suunta ja tavoitteet motivoivat 
asiantuntijatyön tekijöitä – ja kaikkia 
muitakin asianosaisia
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Sosiaalihuollon sähköisten palvelujen tarjonta
Ks. julkaisu: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160653

”Sosiaalihuollon sähköisten palvelujen 
• tarjontaa olisi selkeästi monipuolistettava ja lisättävä, 
• saavutettavuutta turvattava, 
• osaamista vahvistettava sekä 
• selkokielistä ja monikanavaista viestintää lisättävä. 
• Yhteistoiminnallista kehittämistä tulisi koordinoida, linjata ja 

tukea. 
• Sähköisten palvelujen käytettävyyttä olisi parannettava ja 

niiden käyttöönottoa tuettava. 

Näin linjaa juuri valmistunut selvitys Sosiaalihuollon sähköisten 
palvelujen nykytila ja kehittämistarpeet…”
(Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 13.3.2018) 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160653


Pilkahduksia tulevaisuuteen  1. (2)

VM 2019:22 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161462

• ”Ennakolta 2020-lukua arvioidaan 
vuosikymmeneksi, jolloin tekoälyn ja 
robotisaation uskotaan tekevän selkeän 
läpimurron samalla tavalla, kuin mitä 2010-
luvulla esimerkiksi sosiaalinen media, 
pilvipalvelut, ajasta ja paikasta riippumaton 
työskentely sekä yleensä digitaalisten 
palvelujen hyödyntäminen.”

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161462


Pilkahduksia tulevaisuuteen  2. (2)

VM 2019:22 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161462

• Innostuneisuus, huolestuneisuus, 
käyttäjälähtöisyys

• Luottamus yhteiskunnan ja viranomaisten 
toimintaan – toimiiko kaikki niin kuin pitäisi, 
sujuvasti ja tietoturvallisesti? 
Sietokykymme?

• ”Suomessa, kuten muuallakin EU-alueella 
on merkittävä asiantuntijapula useilla tässä 
raportissa kuvatuilla osa-alueilla…”

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161462


Sosiaalialan osaamiskeskukset
mukana
• Tietojohtamisen hanketyötä tehty, hankkeita suunnitteilla, 

hankehakemuksia vireillä
• Tiedonhallinnan kehittämistyötä tehty tiiviissä yhteistyössä STMn ja 

viimeisimmäksi myös THL/Operin kanssa (esim. Tikesos-hanke, Kansa-
koulu I ja II -hankkeet)

• Tärkeää ollut tukea ja ennakoida alueilla lainsäädännön ohjaamia 
linjauksia ja lainsäädännön kehittämistä

• Toimivia asiantuntijaverkostoja on jo sosiaalialalle luotu
• Jatkossa avoimia ja yhdessä ratkaistavia kysymyksiä:

• Systemaattinen, koordinoitu kehittämistyön eteneminen koko maassa
• Lainsäädännön muutosten ennakointi ja tuki alueilla
• Asiantuntemuksen/osaamisen jatkuva kehittäminen
• Asiantuntijaverkostojen ylläpito ja kehittäminen
• Kehittämistyön mandaatit ja kohtuullinen resursointi 
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Osamiskeskusten johtajien 
kannanotto 
https://www.isonet.fi/-/osaamiskeskusjohtajat-tiedonhallintaan-ja-digitalisointiin-panostettava?

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja palvelujen 
digitalisoinnin osaaminen on turvattava

• Systemaattista sosiaalialan tiedonhallinnan ja tietojohtamisen  
kehittämistä  sekä  sosiaalipalvelujen  digitalisointiosaamisen  
kehittämistä  on tuettava.

• Alueiden     organisaatiot     tarvitsevat     asiantuntijoiden     tukea 
Kanta-palveluiden käyttöönottoon, asiakastiedon määrämuotoisen 
kirjaamiseen ja organisaatioiden toimintatapojen muutokseen sosiaali-
ja  terveydenhuoltoa  uudistettaessa.

Kannanotto on 3.4.2019 toimitettu sosiaali- ja terveysministeriön, 
valtiovarainministeriön sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen 
keskeisille asiantuntijoille.



Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

www.isonet.fi

Kiitos mielenkiinnostasi

Tilaa maksuton ISOuutiset sähköpostiisi:

http://isonet.mailpv.net/

https://www.facebook.com/itasuomensosiaalialanosaamiskeskus

Seuraa, osallistu, vaikuta: 

http://isonet.mailpv.net/
https://www.facebook.com/itasuomensosiaalialanosaamiskeskus

