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SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Meritullinkatu 8, Helsinki. PL 33, 00023 Valtioneuvosto.   
0295 16001, stm.fi, @STM_Uutiset 
 

 
 
 
ICT-TOIMITTAJATILAISUUS – ajankohtaista sote-tiedonhallinnasta 

  
Keskiviikko 5.2.2020 klo 9 – 12, Eteläesplanadi 16, Sonckin Sali  

 
Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää ajankohtaiskatsauksen sosiaali- ja terveydenhuollon 
digitalisaatiosta. Tilaisuuden tavoitteena on kuvata sote-alan tiedonhallinnan tulevia kehityssuuntia 
ja käynnissä olevia tai käynnistyviä ICT-hankkeita.  

 
Tilaisuuden kohderyhmää ovat järjestelmätoimittajien ja ICT-ratkaisujen toteuttajien strategisesta 
kehittämisestä vastaavat henkilöt.  
 
OHJELMA 

 
 

9.00 Tervetuloa  
 Ajankohtaista ja tulevaa sote-tiedonhallinnassa 
johtaja Minna Saario ja erityisasiantuntija Mikko Huovila, STM 

 
 9.30 Sääntely digipalvelujen kehittämisen vauhdittajana 
  neuvotteleva virkamies Tanja Stormbom ja erityisasiantuntija Sanna Juutinen, VM 

 
10.00 Mitä tapahtuu tulevaisuudessa sote-tiedonhallinnan puolella kuntien ja 

kuntayhtymien näkökulmasta? 
 tietohallintopäällikkö Rami Nurmi, Tampereen kaupunki ja hankepäällikkö Sami 

Haapamäki, Pohjois-Savon shp (KYS tietohallinto) 
 

10.30 Aikaa kysymyksille ja keskustelulle 
 
11.00 Kysy ja valtio vastaa – keskusteluja asiantuntijoiden kanssa (kahvi- ja 

voileipätarjoilu) 
 
 12.00 Tilaisuus päättyy 
 
 
Kulunvalvonnan ja tarjoilujen järjestämiseksi toivomme ilmoittautumisia viimeistään 27.1.2020.  
Ilmoittautumislinkki: https://link.webropolsurveys.com/S/3982B492521D53CC   
 
Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi pyydettäessä (esim. ajokortti). 
 
Sosiaali- ja terveysministeriä järjestää tilaisuuden yhdessä valtiovarainministeriön, THL:n, Kelan ja Kuntaliiton 
AKUSTI-foorumin kanssa. 
 
Lisätietoja  
 erityisasiantuntija Pilvi Rantanen, etunimi.sukunimi(a)stm.fi, p. 0295 163 591 
 assistentti Sini Tuovinen, etunimi.sukunimi(a)stm.fi, p. 0295 163 636 

https://link.webropolsurveys.com/S/3982B492521D53CC
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Kysy ja valtio vastaa – keskusteluja asiantuntijoiden kanssa 
 
Vapaata keskustelua paikalla olevien asiantuntijoiden kanssa ministändeillä klo 11-12. 
 
 
 Sosiaali- ja terveysministeriö 

 TOIVO-ohjelma ja tiedolla johtaminen / Mikko Huovila 
 Kyberturvallisuus / Teemupekka Virtanen 

 
Valtiovarainministeriö 

• Digitalisaation edistämisen ohjelma / Marjukka Saarijärvi ja Sanna Juutinen 
• Digitaalinen identiteetti ja tunnistaminen / Juha Mitrunen 
• Aurora AI / Niko Ruostetsaari 
• Kuntien digitalisaation kannustin / Suvi Savolainen 
• Tiedonhallintalaki / Tanja Stormbom 

 
Kansaneläkelaitos 

• Kanta-palvelujen kehittäminen / Pirjo Vuorikallas 
• Kanta yhteistestaus / Ulla Laitinen 
• Kanta-tietojen toisiokäyttö / Tuuli Mäkiranta-Laitinen 

 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja  

• kansalliset tietorakenteet, luokitukset ja yhteentoimivuus -tietojärjestelmien olennaiset 
vaatimukset, sertifiointi ja rekisteröinti -käyttövaltuudet, lokit ja muu käytönhallinta / Juha 
Mykkänen 

 
Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata / Antti Piirainen 
 
Digi- ja väestötietovirasto 

• Suomi.fi-palvelut / Matti Hiltunen 
 
 
 

Anna paikalla palautetta ja kerro tarpeista/ideoista syksyn tilaisuuteen / Pilvi Rantanen 
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