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Tässä esityksessä

• Sote-uudistuksen ICT-
muutoksen tilanne

• Hyvinvointialueiden 
kansallinen ohjaus

• Sosiaali- ja terveydenhuollon 
valtakunnalliset tavoitteet 



Avustukset hyvinvointialueiden 
välttämättömään ICT-muutokseen

Syksy 2021 Joulu 2021 Kevät 2022 Syksy 2022
Tavoiteaikataulu:

Marraskuun lopulla

STM
ICT 

esivalmisteluavustus
n. 16 milj. €

STM
ICT-avustus / 1. 

kierros
n. 199 milj. € + 4,7 

milj €

VM
Yleinen avustus
n. 155,7 milj. €

VM
Nopea ICT-avustus alueille 

joilla lisärahoitustarve 2022 
(akuuttiin kassakriisiin)

n. 25 milj. €

VM
ICT-avustus vuoden 2023 

tarpeisiin (valtuus)
Max 100 milj. €

Kesä 2022



Suomen kestävän kasvun ohjelman 
avustukset hyvinvointialueille

25.4.2022 Joulu 2022
Tavoite vk 50

2023 2025

Ensimmäinen valtionavustushaku
 Digitaalisten ratkaisujen 

jalkauttaminen n. 8 M€
 Hoitotakuuta edistävien 

digitaalisten ratkaisujen 
käyttöönotto n. 10 M€

Toinen valtionavustushaku
 Digitaalisten ratkaisujen jalkauttaminen n. 19 M€

 Hoitotakuuta edistävien digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto 58 M€

2024



ICT-valmistelu, alueellisen toimeenpanon 
tilannekuva 10/2022
• Hyvinvointialueisiin liittyvä ICT-muutos on suurelta osin vielä kesken ja jatkuu alueilla 

suunnitellusti vuoden 2023 aikana

• ICT-muutoksen keskeneräisyys ei estä järjestämisvastuun siirtoa. Valtaosa alueista on 
löytänyt väliaikaisratkaisuja ja tukeutuu siirtymäajalla osin kuntien ICT-infraan sekä nykyisiin 
toimialasidonnaisiin järjestelmiin, ja yhtenäistää ensi vaiheessa vain hallinnon järjestelmät

• Yhteistyö toteutetaan palvelusopimuksilla kuntien kanssa tai virka-apupyynnöillä

• Tällä hetkellä alueilla eniten haasteita aiheuttaa talous- ja etenkin henkilöstöhallinnon 
järjestelmien siirrot tai käyttöönotot, ICT-infran osalta verkot ja työasemat

• Toimeenpanon ajankohtainen tilannekuva: https://soteuudistus.fi/alueiden-tilannekuva

https://soteuudistus.fi/alueiden-tilannekuva


Hyvinvointialueiden 
kansallinen ohjaus



Sote-uudistuksen toimeenpanoprojektista kohti 
valtioneuvoston pysyvää ohjausta

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    1    2    3    4    5    6    7

VALTIONEUVOSTON 
PYSYVÄ

OHJAUSMALLI

MÄÄRÄAIKAINEN
TOIMEENPANO-

PROJEKTI
(sote-uudistus)

HALLITUSOHJELMAN
UUDET PROJEKTIT

2022 2023

Ministeriöiden 
linjaorganisaatio

Sote-jory

Neuvottelukunnat ja niiden 
jaostot sekä verkostot

Verkostot ja 
valmisteluryhmät

Linja-organisaatio
Sote/Projekti-
toimisto



• Strategista (järjestämispainotteista) ohjausta

• Vuorovaikutteista ohjausta

• Tiedolla ohjausta

• Yhteensovitettua toiminnan ja talouden ohjausta

Hyvinvointialueiden kansallisen 
ohjauksen periaatteet



Hyvinvointialueiden kansallisen ohjauksen 
lakisääteiset välineet (EV 111/2021)

• Valtakunnalliset strategiset tavoitteet

• Jatkuva vuorovaikutus hyvinvointialueen kanssa: Neuvottelukunnat, niiden jaostot ja verkostot

• Vuosittaiset neuvottelut hyvinvointialueiden ja yhteistyöalueiden kanssa

• Yhteistyöaluesopimus

• Investoinnit ja laskennallinen lainanottovaltuus

• Tiedolla johtaminen ja yhteinen tietopohja

• STM:n ja SM:n vuosittaiset selvitykset

• Hyvinvointialueen toiminnan ja talouden seuranta- ja arviointivelvollisuus, vuotuinen selvitys (pela), 
vähimmäistietosisältö

• THL:n ja AVI:n asiantuntija-arviot

• Tiedonhallinnan ja ICT-palveluiden ohjaus (mm. Tiedonhallintalaki, Laki sähköisen asioinnin tukipalveluista)

• Tutkimus, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta osaksi ohjausta

• Ohjauksen eritystapaukset: Hyvinvointialueiden lisärahoitus, lainanottovaltuuden muuttaminen, arviointimenettely



Sote-neuvottelukunnan digitalisaatio- ja tiedonhallinta –jaosto / 
alustava hahmotelma

Visio
Kansallisesti ja yhteistyöalueen tasolla suunniteltu tiedonhallinta 
ja digitalisaatiotoimet tukevat hyvinvointialueille asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista ja asiakaslähtöistä toiminnan 
uudistamista.

Missio
Luoda edellytyksiä ja tukea digitalisaation hyödyntämistä 
kansallisesti sekä yhteistyöalueiden ja hyvinvointialueiden 
yhteistyössä. Edistää kansallisten ja alueiden yhteiskäyttöisten 
digipalvelujen ja –ratkaisujen käyttöä yhteisesti suunniteltuna 
kokonaisuutena.

Jaoston tehtävät
• Tekee neuvottelukunnalle esitykset strategisiksi linjauksiksi koskien kansallisesti asetettavia tavoitteita, toimijoiden roolitusta

(esim. DF Oy), kansallisten resurssien kohdentamista ja yhteiskäyttöisiä ICT-palveluja.
• Tekee neuvottelukunnalle esitykset käynnistettävistä kansallisista ja alueiden yhteisistä kehittämisohjelmista ja hankkeista ja 

niiden resursoinnista. Näitä voivat olla myös lainsäädännön (ml. EU-säädökset) toimeenpanohankkeet. Pitää yllä 
kehittämistarve- ja -ehdotuslistaa/salkkua. Seuraa käynnissä olevaa hankesalkkua hyötyjen toteutumisen tasolla.

• Käsittelee digitalisaation ja tiedonhallinnan lakisääteiseen ohjaukseen kuuluvat asiat, ml. ICT-investointiesitykset. LUONNOS



Digitalisaatio ja tiedonhallinta –jaoston työskentelyn 
vuosikelloluonnos (päätason rytmitys)
Ohjausvuosi jakautuisi neljään vaiheeseen:

1. Tavoitetilan päivittäminen

Tuoreutetaan ohjauksen tavoitteet ja linjaukset ja 
käydään niistä keskustelu digitalisaatio ja 
tiedonhallinta -jaostossa. Tavoitteet ja linjaukset 
ohjaavat kuluvan vuoden valmistelua ja vaikuttavat 
sitä seuraavan vuoden konkreettiseen kehittämiseen.

2. Tilannekuvan päivittäminen

Käydään tiedonhallinnan tilannekuvakeskustelut 
kaikkien hyvinvointialueiden kanssa. Keskustellaan 
tuoreutetuista linjauksista, alueellisista 
kehittämissuunnitelmista ja valtakunnallisten 
ratkaisujen käytöstä. Tulevina vuosina keskusteluun 
liitetään myös digitalisaation KUVA-mittarit. Päivitetty 
tilannekuva käydään läpi digijaostossa.

3. Kesäkausi – yleistä valmistelua syksyä kohti

4. Ohjauksen sisältöjen tuottaminen

Tuotetaan tilannetietojen perusteella ohjauksen 
sisällöt investointien arviointia sekä 
hyvinvointialueiden kanssa käytäviä neuvotteluja 
varten. Lisäksi valmistellaan tulevan vuoden 
valtakunnallinen kehittämissalkku. Viedään 
digijaostoon ohjauksen pääviestit ja tilannetiedot sekä 
esitys tulevan vuoden hankesalkuksi.

2. Tilannekuvan 
päivittäminen

Budjetti
-esitykset

Kehys-
esitykset

Osastoyhteistyö

Sidosryhmäyhteistyö

Budjetti

Ohjausprosessit ja tuotokset

4. Ohjauksen 
sisältöjen 

tuottaminen

1. Tavoitetilan
päivittäminen

3. Syyskauden valmistelua

Suuntaviivat Nyt

Digijaosto 
3./4. kokous

Investointi-
suunnitelmien 

käsittely

Esitys tulevan vuoden 
kansallisesta 

kehittämissalkusta
Digijaosto 
1. kokous

Digijaosto 
2. kokous

1. Jaoston työsuunnitelma
2. Keskustelu tavoitteista ja 
linjauksista
3. Kansallinen hankesalkku

1. Päivitetty tilannekuva (ml. ohjaus)
2. Kansallisten hankkeiden tilanne
3. Muut ajankohtaiset

1. Ohjauksen pääviestit ja tilannetiedot
2. Tulevan vuoden kansallinen 
hankesalkku
3. Muut ajankohtaiset

Digijaosto
3. 

kokous??

Digijaosto voidaan kutsua 
kokoon myös alkusyksystä mikäli 
tälle on ajankohtainen tarve.

Tiedonhallinnan 
asiantuntijayhteistyö-
ryhmä

Tiedonhallinnan 
asiantuntijayhteistyö-
ryhmä

LUONNOS



Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
valtakunnalliset 
tavoitteet
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Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet 
2023-2026

1. Palvelut on järjestetty yhdenvertaisesti ja laissa 
säädetyt oikeudet turvaten 

2. Erityisesti perustason palvelujen toimintavarmuus 
vahvistuu ja integraatio lisääntyy 

8. Valmiussuunnittelu ja varautuminen toteutuvat 
kansallisesti yhtenäisiin perusteisiin pohjautuen 

5. Kustannusten kasvua hidastetaan suhteessa 
palvelutarpeen kasvuun ja painotusta siirretään 

ennaltaehkäisevään työhön

3. Osaavan henkilöstön saanti turvataan sekä 
vahvistetaan sosiaali- ja terveysalan veto- ja 

pitovoimatekijöitä

7. Hyvinvointialueiden ja kuntien sekä muiden 
toimijoiden välillä on toimivat yhteistyörakenteet ja 

toimintakäytännöt

10. Palvelujärjestelmään sekä perusterveyden ja sosiaalihuollon palveluihin 
liittyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta vahvistuu

11. Kansallisesti ja yhteistyöalueen tasolla suunniteltu tiedonhallinta ja 
digitalisaatio tukevat tavoitteiden saavuttamista ja asiakaslähtöistä toiminnan 

uudistamista

9. Toiminnassa tunnistetaan mahdollisuuksia 
sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäviin 

toimiin sekä keinoja ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen 

6. Kansallisessa ja alueellisessa ohjauksessa 
painottuu vaikuttavuusperustaisuus

Palvelujen laatu paranee Kustannusten nousu hallitaan

Tiedon ja tutkimuksen merkitys kasvaa

Sosiaali- ja terveydenhuolto on toimiva 
osa yhteiskuntaa

LUONNOS

4. Toiminnassa on huomioitu julkisen talouden 
kestävyys
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11. Kansallisesti ja yhteistyöalueen tasolla suunniteltu tiedonhallinta ja 
digitalisaatio tukevat tavoitteiden saavuttamista ja asiakaslähtöistä 
toiminnan uudistamista

Tavoitteen tausta ja tarkoitus

Tiedonhallinnan kehittyminen ja digitalisaatio tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kansallisesti ja 
etenkin alueellisesti toteuttamaa palvelujen ja toiminnan kehittämistä. Ne auttavat osaltaan saavuttamaan 
muita kansallisia sosiaali- ja terveydenhuollon sisällöllisiä ja kehittämiseen liittyviä tavoitteita ja muodostavat 
asiakkaalle yhdenmukaisen kokonaisuuden. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kehittämistä toteutetaan yhteistyössä kansallisten, alueellisten 
ja YTA-tason toimijoiden kanssa tukeutuen kansallisesti toteutettuihin tietojärjestelmäpalveluihin ja alueiden 
yhteiskäyttöisiin palveluihin (erityisesti DigiFinland Oy:n tuottamiin). Yhteistyöalueen hyvinvointialueiden 
tulee laatia osana YTA-sopimustaan yhteinen suunnitelma siitä, miten tietojärjestelmien uudistamisen 
edellyttämät hankinnat ja käyttöönotot toteutetaan yhteistyössä.

Pitkän aikavälin tavoitteena on, että merkittävät tietojärjestelmät toteutetaan YTA-tasoisesti. Erityisesti 
yhteistyötä tulisi tehdä asiakas- ja potilastietojärjestelmien laaja-alaisen uudistamisen yhteydessä.

Kansallista ja alueellista sote-tietotuotantoa kehitetään siten, että se mahdollistaa viranomaisten seuranta-, 
arviointi-, ohjaus- ja valvontatyön sekä hyvinvointialueiden vaikuttavuusperustaisen johtamisen. 
Tietojohtamiseen liittyvien ICT-ratkaisujen kehittämisessä pyritään mahdollisimman laajaan yhteistyöhön.

Kaikessa kehittämisessä huomioidaan tietoturvallisuus.

Tavoitteen mittaus ja seuranta

• Sosiaali- ja terveysministeriön, 
hyvinvointialueiden ja keskeisten 
valtakunnallisten toimijoiden yhteistyössä on 
laadittu yhteinen tiekartta vuoteen 2030 ja 
toimintasuunnitelma vuosille 2023-2026.

• Yhteistyöalueen hyvinvointialueet ovat laatineet 
yhteisen suunnitelman merkittävien 
tietojärjestelmien hankkimiseksi ja 
käyttöönottamiseksi ja sopineet siitä YTA-
sopimuksessa. Suunnitelma laaditaan 
31.12.2023 mennessä. (kyllä/ei)

• Hyvinvointialue hyödyntää valtakunnallisesti ja 
alueiden yhteistyönä kehitettyjä ratkaisuja 
(kyllä/ei)

• Digitaalisten palvelujen kypsyystasoa mitataan 
osana THL:n luomaa kypsyystasomittaria, joka 
toteutetaan osana Suomen kestävän kasvun 
ohjelman toimeenpanoa.

Tiedon ja tutkimuksen merkitys kasvaa  

LUONNOS



Kiitos!
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