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Strategia, pikakertaus: 

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien 

palvelujen tukena – Sote-tieto 

hyötykäyttöön 2020 - strategia



SOTE-TIETO HYÖTYKÄYTTÖÖN 2020 -

STRATEGIA 

• Vuonna 2015 valmistunut strategia on laajasti eri sidosryhmiä 

osallistamalla luotu keskeisin sote-tiedonhallinnan ja sähköisten 

palvelujen kehittämistä ohjaava strategia.

• Tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista ja 

kansalaisten aktiivisuutta oman hyvinvointinsa ylläpidossa parantamalla 

tiedonhallintaa ja lisäämällä sähköisiä palveluja.

• Olennaista on saada sote-tieto hyötykäyttöön ja jalostaa sitä 

tietämykseksi, joka auttaa niin palvelujärjestelmää kuin yksittäistä 

kansalaistakin

Strategia verkossa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/70321

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/70321


STRATEGIAN TEEMAT

• Kori 1. Kansalainen – pystyn itse

• Kori 2. Ammattilainen – kyvykkäille käyttäjille fiksut järjestelmät 

• Kori 2. Palvelujärjestelmä – rajalliset resurssit oikeaan käyttöön

• Kori 3. Tiedon jalostaminen ja tiedolla johtaminen – tiedä 

ensin, johda sitten

• Kori 4. Ohjaus ja yhteistyö – sooloilusta samaan säveleen

• Kori 5. Infostruktuuri – pohja kuntoon



VÄLIARVIOINTI



VÄLIARVIOINTI SYKSYLLÄ 2018

Väliarviointi toteutettiin Sosiaali- ja terveydenhuollon 
sähköisen tietohallinnon neuvottelukunnan 
toimeksiannosta.

• Sosiaali- ja terveysministeriön Ohjausosaston 
Digitalisaatio- ja tiedonhallinta (DITI) –yksikkö 
vastasi työn ohjauksesta.

• Työn toteuttivat Antto Seppälä ja Kaija Puranen 
Gofore Oy:stä.

Arvioinnissa tarkasteltiin strategiaa laajasti 
kahdesta näkökulmasta:

• Toteutuminen
• Tarkoituksenmukaisuus

• Tuloksissa painotettiin suosituksia ja havaintoja 
jatkokehitystä varten



ARVIOINTIPROSESSI

Vaihe Toimenpiteet, 

tietolähteet, 

menetelmät

Tulokset

1. Aloitus STM:n edustajien 

haastattelut

Arvioitavat teemat ja 

painopisteet

2. Lähtötilanteen analyysi Dokumenttianalyysi Arviointikriteerit

3.1 Asiantuntija-arviointi Haastattelut (21) ja 

muu tiedonhankinta 

(mm. työpaja)

Arviointitulokset

3.2 Osallistava avoin 

arviointi

Verkkokysely

4. Tulokset ja suositukset Tulosten yhteenveto ja 

purkutilaisuus 

ohjausryhmän kanssa

Loppuraportti

Yhteenveto

Suositukset



ARVIOINTIKRITEERISTÖ

Strategiaprosessi
Strategian merkitys ja asema strategiakentässä
Strateginen ohjausvaikutus
Toimintaympäristön ja muutostekijöiden huomioiminen

Kokonaisuus ja 
strateginen 

ohjaus

Strategian sisältö ja toimeenpanon ohjaus
Eri näkökulmien huomioiminen, toimenpiteiden priorisointi ja rajaus
Kuinka helposti strategia on tulkittavissa
Miten toimeenpanon  ohjaus on onnistunut

Sisältö ja 
taktinen 
ohjaus

Strategian toimeenpano
Toimeenpanon menetelmät
Toimeenpanon tulokset, vaikuttavuus ja tehokkuus
Tiedon jalostaminen ja hyötykäyttö

Korit ja operatiivinen ohjaus

Kehittäminen, päivittäminen



TULOKSET



VERKKOKYSELYN PÄÄTELMÄT

• Kaikkein suopeimmin strategian ja ohjauksen onnistumiseen suhtautuvat 
painottuneesti valtionhallinnon edustajat

• Vastaajat, jotka olivat erityisen kiinnostuneita kansalaisen ja ammattilaisen sekä 
palvelujärjestelmä teemoista  tulivat painottuneesti kunnista ja aluehallinnosta sekä 
antoivat parhaimmat toteutusarviot kiinnostuksensa kohteille. He olivat kriittisiä 
strategiakokonaisuudelle ja selkeästi vähemmän tyytyväisiä ohjauksen 
onnistumiselle kuin valtionhallinnon edustajat. 

• Erityisesti ammattilaisen –teemasta kiinnostuneet antoivat kaikkein alhaisimmat 
arviot tiedon jalostamisen ja tiedolla johtamisen sekä tiedonhallinnan ohjauksen ja 
yhteistyön teemoihin. 

• Kaikkein kriittisin ryhmä strategian onnistumisen näkövinkkelistä tuli muista 
organisaatioista. He olivat arvioissaan tasaisen kriittisiä, mutta olivat kaikkein 
tyytyväisimpiä strategian ohjaukseen.

• Ryhmien arvio parhaiten onnistuneesta toteutuksen osa-alueesta:
• Kuntien edustus: Ammattilainen ja infostruktuuri 
• Aluehallinnon edustus: Tiedon jalostaminen ja tiedolla ohjaaminen
• Muiden organisaatioiden edustus: Tiedonhallinnan ohjaus ja yhteistyö
• Valtionhallinnon edustus: Infostruktuuri



VERKKOKYSELYN VASTAAJIEN RYHMITTELY OHJAUKSEEN JA 

ONNISTUMISEEN SUHTAUTUMISEN NÄKÖKULMISTA

Arvioi ohjauksen 

onnistuneeksi

Ei arvioi ohjausta 

onnistuneeksi

Arvioi strategian 

onnistuneeksi

Ei arvioi strategiaa 

onnistuneeksi

Kansalainen

Ammattilainen ja 

palvelujärjestelmä

Tiedon jalostaminen ja

tiedolla ohjaaminen

Tiedonhallinnan ohjaus ja

yhteistyö

Infostruktuuri

Osallistuminen Laadinta Toimeenpano

Osallistuminen Laadinta Toimeenpano

Osallistuminen Laadinta ToimeenpanoOsallistuminen Laadinta Toimeenpano

Ryhmien koot: 33, 22, 21, 15

Muut organisaatiot

Ylin johto

Kuntien

edustajat

Asiantuntijat Aluehallinto

Asiantuntijat

Valtion-

hallinto

Kansallisten 

tietovarantojen 

hyödyntäminen

Asiakaslähtöiset

palveluekosysteemit

Asiakaslähtöiset

palveluekosysteemit

Ammattilaisten 

työkalut

Aktiivisuus Aktiivisuus

Aktiivisuus

Aktiivisuus



ARVIOINNIN TULOKSET: YHTEENVETO

TOIMEENPANO TOIMENPITEET SISÄLTÖ JA 

TAVOITTEET

STRATEGIA-

PROSESSI

Strategian sisältö ja tavoitteet ovat edelleen hyvin ajankohtaisia ja suurimmat haasteet liittyvät 

toimeenpanoon. 

Huolimatta toimeenpanoon liittyvistä haasteista kehitys on ollut varsin hyvää. Strategia itsessään 

on jo vahvistanut tiedonhallinnan merkitystä laajalti sote-toimijoiden parissa. 



TOIMEENPANO

Strategian ja operatiivisen toimeenpanon väliltä puuttuu 
taktisen tason suunnittelu

• Etenemistä on hidastanut toimeenpanon rakenteet, ohjaus, 
resurssointi sekä toimeenpanon hajanainen seuranta

• Kentän näkemykset kansallisen tason suunnittelussa ja 
toimeenpanossa ovat jääneet osin huomioimatta

• Ohjausrakenne on ollut jäsentymätön ja raskas
• Vastuujako eri toimijoiden osalta ei ole selkeä
• Toimeenpano kaipaa priorisointia, valintoja ja fokusoimista

Toimeenpanossa sote-tiedonhallinnan kehittämisen toimenpiteet on 
ensimmäistä kertaa koottu yhteen ja yritetty koordinoida eri 
toimijoiden tekemistä kansallisesti. 



TOIMENPITEET

Strategisten tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä on käynnistetty ja ne 

ohjaavat tekemistä oikeaan suuntaan

• Toimenpiteet ovat ICT-lähtöisiä ja mahdollistajiin keskittyviä

• Toimenpiteitä ei ole kytketty riittävällä tavalla johtamisen, toiminnan ja 

prosessien uudistamiseen

• Toimenpiteet ovat pääosin kesken, mutta oikeansuuntaista kehitystä on 

tapahtunut

• Lainsäädännön valmistelutyön hidas eteneminen vaikuttaa 

toimenpiteiden läpiviemiseen

• Kehitettävien palveluiden ja toimenpiteiden kokonaiskuva on sekava

Erityisen positiivisena näyttäytyy Kanta-palveluiden käytön laajuus, uusien 

toiminnallisuuksien kehittäminen ja sosiaalihuollon laajennus.



STRATEGIAPROSESSI

Strategian laadinta oli hyvin toimiva sitouttamisprosessi

• Strategian laatiminen oli onnistunut ja vahvisti sote-sektorin 

edelläkävijäasemaa tiedonhallinnan saralla

• Strategiaprosessi ei tue muutosten huomioimista ja toimeenpanon 

suunnan muutosta

• Strategiaprosessi näyttäytyy itsenäisenä ja irrallisena ilman kytkentää 

osaksi isompaa kokonaisuutta

• Strategiaprosessi on korostanut soten toimimista siilona

• Strategiaprosessi on jäänyt taka-alalle

Strategiaprosessi on nostanut sote-tiedonhallinnan ohjaus- ja 

toimenpidekeskustelun uudelle strategiselle tasolle 



SISÄLTÖ JA TAVOITTEET

Keskeiset teemat ovat kestäneet hyvin aikaa ja niiden merkitys on 
jopa kasvanut

• Kunnianhimoinen, tavoitteellinen, konkreettinen ja laajasti eri 
näkökulmat yhteen kokoava

• Strategia määritti tiedonhallinnan suuntaa koko sote-sektorilla 
• Laajensi sote-tiedon hyödyntämisen fokuksen kohti tiedon laaja-

alaisempaa hyödyntämistä
• Strategian sisältö ja strategiset tavoitteet tukevat uusia kehitystrendejä 

kuten digitalisaatio, tekoäly ja robotiikka
• Strategia kuvaa ymmärrettävästi mihin suuntaan tiedonhallintaa 

halutaan kehittää

Suurin puute on tavoiteltavan muutoksen konkretisointi ja mittareiden 
puuttuminen. Heijastelee vahvasti ICT-lähtöisyyttä.



SUOSITUKSET



STRATEGIAN ASEMOINTI JA 

STRATEGIAPROSESSI

• Strategian asemointi: Strategian osalta tulisi päättää mikä 

strategian merkitys jatkossa on ja sitoa tiukemmin tukemaan 

isompaa kokonaisuutta.

. 

• Strategiaprosessin kehittäminen: Strategiaprosessia tulisi 

kehittää tukemaan muutoksiin reagointia. 



TOIMEENPANON KEHITTÄMINEN

• Uudelleenorganisointi: Tulisi määritellä omistaja, jonka 

tehtävänä olisi varmistaa toimeenpanon ja seurannan 

systematisointi. 

• Priorisointi: Toimeenpano tulisi vaiheistaa selkeämmin. 

• Toimeenpanon sisältö: Tiedon hyödyntämisen ja ICT-

kehittämisen kytkeminen palvelujärjestelmän uudistamiseen. 

• Sidosryhmien osallistaminen: Laajempi yhteistyö kansallisten 

ja alueellisten toimijoiden välillä sekä toiminnan ja tekniikan välillä



OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN

• Ohjausrakenteet: Toimeenpanon osalta tulisi määritellä 

strategisen ja taktisen tason omistajuus. 

• Rahoituksen koordinointi: Sote-tiedonhallinnan kehittämisen 

rahoituksen kokonaisuus tulisi määritellä. 



POIKKIHALLINNOLLISUUS, ILMIÖPOHJAISUUS

• Sote-tieto osaksi ympäröivää yhteiskuntaa: Sote-tiedon 

hyödyntäminen tulisi kytkeä vahvemmin osaksi ympäröivää 

yhteiskuntaa. 

• Ilmiöpohjaisuus: Ilmiöpohjaisuus korostaa systeemiajattelua ja 

tiedon hyödyntämistä asiakaslähtöisissä tilannekuvissa.



ASIAKASLÄHTÖISYYS, EETTISYYS

• Tuotantolähtöisyydestä asiakaslähtöiseksi: Sote-

tiedonhallinnan kehittämisessä tulisi jatkossa näkyä vahvemmin 

asiakaslähtöisyys

• Yksityisyyden suoja ja eettiset kysymykset: Tulisi huomioida 

vahvemmin kansalaisten yksityisyyden suojan varmistaminen 

sekä uusien teknologisten ratkaisujen synnyttämät eettiset 

kysymykset.



TIETOTAITO JA TOIMINTATAVAT SEKÄ 

MUUTOSTRENDIT

• Koulutusyhteistyö: Ammattilaisten koulutukseen pitäisi jatkossa 

panostaa yhä enemmän.

• Tiedolla johtaminen ei ole vain teknologiaa: Tulisi 

mahdollistajien sijaan korostaa miten johtamisen pitäisi muuttua. 

• Uusien trendien huomioiminen: Strategiaprosessin pitäisi tukea 

jatkossa uusien trendien huomioimista.

• Kriittisimmät päivitystarpeet tiedon hyötykäytön näkökulmista 

ovat mm. ovat tekoäly, robotikka ja edistynyt analytiikka.



SUOSITUKSET, YHTEENVETO

TOIMEENPANO TOIMENPITEET SISÄLTÖ JA 

TAVOITTEET

STRATEGIA-

PROSESSI

- Uudelleenorganisointi

- Rahoituksen 

koordinointi

- Priorisointi ja 

vaiheistus

- Sidosryhmien 

osallistaminen

- Mittarit

- Yksityisyyden suoja ja 

eettiset kysymykset

- Muutostrendien 

huomioiminen

- Mahdollistajista 

mahdollisuuksien 

realisointiin

- Kytkeminen 

palvelujärjestelmän 

uudistamiseen

- Koulutusyhteistyö

- Strategian asemointi

- Sote-tieto osaksi 

yhteiskuntaa

- Prosessin 

kehittäminen



MITÄ SEURAAVAKSI?



Väliarvioinnin tuloksissa painotetaan suosituksia ja 

havaintoja jatkokehitystä varten. 

Tuloksia hyödynnetään strategian toimeenpanon 

kehittämisessä ja tarvittaessa uudelleen suuntaamisessa 

tulevan hallitusohjelman mukaisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan strategisia 

tavoitteita ja linjauksia ei tulla jatkossa julkaisemaan 

erillisenä, vaan ne nivotaan osaksi STM:n yhteistä 

strategiaa ja sen toimeenpanosuunnitelmia.



Väliarviointi: 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161328

Strategia:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/70321

Lisätietoja: Pilvi Rantanen, etunimi.sukunimi(a)stm.fi

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161328
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/70321

