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9.00 Tervetuloa  

 Ajankohtaista ja tulevaa sote-tiedonhallinnassa 
johtaja Minna Saario ja  
erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen, 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 kun-
tayhtymien 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 
 



Sosiaali- ja terveydenhuollossa on paljon potentiaalia tiedonhallinnan ja 
ICT:n hyödyntämiseen.

ICT-yrityksillä on tärkeä rooli kehityksessä ja toimeenpanossa.
STM arvostaa yritysten panosta ja osaamista.



ICT-toimittajatilaisuuden tarkoitus  ja tavoite

Tarkoituksena on 
• kuvata missä ollaan ja mihin ollaan menossa/mitä tavoitellaan kansallisella tasolla 

järjestelmätoimittajien ja ICT-ratkaisuja toteuttavien yritysten strategisesta kehittämisestä 
vastaaville henkilöille.

Tavoitteena on 
• käydä kahdenvälisten tapaamisten sijaan tasapuolisesti yhteistä keskustelua yrityskentän 

kanssa tiedonhallinnan, ICT:n ja digitalisaation osalta
• tarjota yrityksille mahdollisuus esittää omia ajatuksiaan ja ratkaisujaan 
• keskittää vuoropuhelu kahteen ajankohtaan vuodessa
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 Ke 5.2.2020
 To 22.10.2020



SOTE:A EI VOI UUDISTAA ILMAN TIEDONHALLINNAN JA 
ICT:N TUKEA

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen edellyttää toimivia 
tietojärjestelmäratkaisuja, tiedonhallinnan käytäntöjä ja ohjauksen tehostamista. 
Kansallisten, alueellisten ja paikallisten ICT-ratkaisujen kehittäminen uudistuksen 
tarpeita vastaaviksi on välttämätöntä. 

Ratkaisujen on perustuttava toiminnan lähtökohtiin ja niiden kehittäminen ja ylläpito 
on oltava substanssista ja toiminnasta vastaavilla.

Uudistamiselle on varmistettava tarpeenmukainen resursointi säädösperustan 
valmistelua  ja sen toimeenpanoa varten. Digi- ja ICT-kehittämisen jatkumo tulee 
turvata riittävällä valtion resursoinnilla myös hallituskausien yli.

Myös kansallista ja alueellista tietopohjaa on kehitettävä, koska se on välttämätön 
edellytys palveluiden toteutumisen seurannalle, vertailulle ja palvelujärjestelmän 
ohjaukselle. 

Sote:n vahvaa kansallista tietopohjaa, sen tarvitsemaa kansallista tiedonhallintaa ja 
toimijaverkostoja tulee kehittää edelleen sote:n tieteellistä tutkimusta, yritysten 
tuotekehitystä ja innovaatiotoimintaa tukevaksi.
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Sosiaali- ja terveyden-
huollon uudistus
soteuudistus.fi
#sote #tulevaisuudensote



Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus
TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS -OHJELMA
• Peruspalvelujen parempi saatavuus, nopeampi hoitoonpääsy
• Palvelut sovitetaan yhteen, apu yhdellä yhteydenotolla
• Sote-ammattilaisten sujuva työnjako, moniammatilliset tiimit
• Erikoistason palvelut täydentävät peruspalveluita
• Digitalisaatio tukee toiminnan uudistamista
• Tutkimus- ja kehittämistoiminta vahvistaa sosiaali- ja terveyskeskuksia

SOTE-RAKENNEUUDISTUS 

Toimivat sote-
palvelut
uusissa

maakunnissa

MAAKUNTIEN MONIALAISUUS / Parlamentaarinen valmistelu

MAAKUNTIEN VEROTUSOIKEUS / Parlamentaarinen valmistelu

Maakunnat: sote-palvelut, pelastustoimi
5 yhteistoiminta-aluetta



Mitä on jo tehty

Alueellisen 
valmistelu-
tilanteen 
kartoitus 11/19

Kunnat palvelujen 
tuottajina 
-erillisselvitys 12/19

STM:n keskustelut 
alueiden kanssa 
1/2020 alkaen

Ympäristö-
terveydenhuollon 
selvitys 1/20

Uudistukseen 
liittyvä 
lakivalmistelu  
käyntiin 8/19

Uudistuksen 
valmistelu  käyntiin 
8/19 

2019 2020

Valtionavustus-
asetukset 1/20

Uudenmaan 
erillisselvitys 12/19



• Asiakas saa palvelut 
yksilöllisten tarpeiden 
mukaan

• Asiakas saa avun ajoissa

• Asiointi on sujuvaa: 
digipalvelut, ilta- ja 
viikonloppu-vastaanotot, 
matalan kynnyksen palvelut

• Sote-ammattilaisten 
työnjako toimii asiakkaan 
parhaaksi

• Erikoislääkärien 
konsultaatiot tukevat 
yleislääkärin työtä

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus



• Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet uudistetaan, jotta 
voidaan taata yhdenvertainen palvelujen saatavuus 
kaikkialla Suomessa. 

• Suomen väestö ikääntyy nopeasti ja tarvitsee aiempaa 
enemmän palveluita. Syntyvyyden lasku vähentää työikäisten 
määrää ja verotuloja.

• Rakenne on uudistettava, jotta voidaan hillitä kustannusten 
kasvua ja varmistaa yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut 
tuleville sukupolville.

Toimiva sote-rakenne turvaa palvelut kaikille



Maakunnat (itsehallintoalueet) + 5 yhteistyöaluetta
• järjestämisvastuu maakunnille: sote-palvelut ja pelastustoimi 

• monialaisuus selvitetään parlamentaarisesti 2020 loppuun mennessä

• Uudenmaan sote-erillisselvitys tehtiin 2019

Julkiset palvelut vahvassa roolissa
• Maakunnat järjestävät sote-palvelut pääosin julkisena palveluna
• Yksityinen ja kolmas sektori täydentävät palveluja 

• Kuntien rooli palvelujen tuottajana -erillisselvitys tehtiin 2019

Rahoitusjärjestelmä
• Rahoitus maakunnille pääosin valtiolta, perustuu tarvevakioituihin kriteereihin

• Maakuntavero ja monikanavarahoituksen purkaminen selvitetään parlamentaarisesti vuoden 2020 
loppuun mennessä

Sote-rakenneuudistus



• Tammikuussa 2020 avautui kaksi sote-uudistuksen 
valtionavustushakua, jotka tukevat toisiaan

1. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta on mahdollista hakea 
rahoitusta peruspalveluiden toiminnalliseen kehittämiseen

2. Rahoitusta on haettavissa myös sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukeviin 
hankkeisiin. Rakenneuudistusrahoitus on tarkoitettu vapaaehtoiseen 
alueelliseen yhteistyöhön ja yhteiseen valmisteluun. 

• Valtionavustusta voi hakea maakunnan laajuisiin hankkeisiin, 
joissa hakijaksi on sovittu yksi kunta tai kuntayhtymä

• Hakuaika on 20.1.–31.3.2020

Ensimmäiset valtionavustukset



Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskus –ohjelma (STM:n
mom. 33.60.39)

Muut 
kehittämishankkeet 
(STM:n mom. 33.60.39)

Rakenneuudistuksen 
valmistelua tukevat hankkeet 
(VM:n mom. 28.70.05)

Alueille jaettava 
määräraha

70 m€ vuonna 2020, käytettävissä 
vuosina 2020-2022, rahoitus kaikille 
alueille suhteellisesti. 

n. 20-25 m€ vuonna 
2020, käytettävissä 
vuosina 2020-22

Yhteensä n. 120 m€, vuosille 
2020-2021, rahoitus alueille 
osin suhteellisesti.

Hakuaika 20.1.-31.3.2020 Kevät 2020 20.1.-31.3.2020

Alueelliset toimijat Alueelliset kuntien tai kuntayhtymien 
hankkeet (pääsääntöisesti väh. 80% 
maakunnan  väestöpohjasta)

Kunta tai kuntayhtymä, 
myös yksittäiset kunnat 
ja järjestöt

Alueelliset kuntien tai 
kuntayhtymien hankkeet 
(pääsääntöisesti väh. 80% 
maakunnan väestöpohjasta)

Haun (ensisijainen) 
fokus

Peruspalveluiden (tuotannon)
toiminnallinen kehittäminen

Muiden kohdennettujen 
sosiaali- ja 
terveyspalveluiden 
(tuotannon) 
toiminnallinen 
kehittäminen

Toimenpiteet, jotka tukevat sote-
uudistuksen valmistelua,
erityisesti järjestämisvastuun 
siirtymistä (ml. tietotekniset 
ratkaisut)

Valtion rahoitusosuus 100% 80% 80%
Koordinaatio Tulevaisuuden sote-keskus 

koordinaatioryhmä (STM, THL)
STM:n linjaorganisaatiot Alueellisen valmistelun jaosto

Hankehallinta STM ja THL (sisällöllinen) STM STM

Valtionavustusten peruslinjaukset



Valtakunnallinen 
tietojärjestelmäarkkitehtuurin 
tavoitetila ja kehittämispolut

Teemupekka Virtanen
STM OHO DITI





KEHITTÄMISPOLKU ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY

2020 2021 2022 2023 2024

Vanhojen asiakas- ja potilastietojen arkistointi

Kuvantaminen, 
potilastiedon 

yhteenveto , THS

Sosiaalihuollon asiakastietojen luovuttaminen ja sisältöjen vaiheistus

Tietointegraation edistäminen

Erikoisalakohtaisen potilaskertomuksen kehittäminen ja muut uudet th:n sisällöt

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittäminen

Kanta (THL, KELA, SOTE-
organisaatiot)

Palvelunantajat

Lausuntojen ja 
todistusten välittäminen 
SOTE:n ulkopuolelle 1

Tiedonvälitys SOTE-toimijoiden 
ja muiden toimijoiden välillä

Ensihoito-
kertomus

Suostumusten 
hallinnan muutokset

Kuva-aineistojen jatkokehitys

Lääkitys

Sosiaalihuollon 
asiakastietojen 

tallentaminen ja oma 
käyttö

Palvelunantajat ja SoteDigi



KANSALAISPALVELUT
2020 2021 2022 2023 2024

Omaolon jatkokehitys ja levittäminen

Omakanta sosiaalihuollon tiedot

Asiakkaan palveluiden löytämistä tukevat palvelut

Omakanta puolesta-asiointi 
(yli 10-vuotta lapset ja 

valtakirja)

Omatieto-
varanto

Suomi.fi – viesti käyttöönotto SOTE:ssa

Omatietovaranto jatkokehitys

Sosiaalihuollon sähköinen asiointi

VRK

THL

Kanta (THL, KELA, SOTE-
organisaatiot)

SoteDigi Oy

Hyvinvointisovellusten kehitys

Markkinat
116117

Palvelunantajat

Palvelunantajien omahoito- ja asiointipalvelujen kehitys



2020 2021 2022 2023 2024
TOISIOKÄYTÖN KEHITTÄMISPOLKU

Valtakunnallinen raportointipalvelu

Maakunnan tiedolla johtamisen välineet ja asiakaspalaute

Kanta-tietojen toisiokäytön mahdollistaminen 
(tietoallas)

Vanhojen kansallisten tiedonkeruiden siirtäminen 
Kanta-pohjaiseksi

Laaturekisteri-
pilotit

Yksityiset ja työterveys osaksi kansallisia tiedonkeruita 

Lupaviranomaisen ja palveluoperaattorin 
käynnistäminen

Valvira (LUOVA)

THL

KELA

Kanta (THL, KELA, SOTE-
organisaatiot)

SoteDigi ja palvelunjärjestäjät

Yhteinen

Uudet seurantatiedot Kantasta (sosiaalihuolto, ensihoito yms.)

Datapohjaisen viranomaisvalvonnan 
kehittäminen

Rekisterinpitäjien toimet

Toisiokäytön valvonta

Palvelunantajien tiedolla johtamisen hankkeet THL & TTL

Olemassa olevan tietotuotannon kehittäminen

Kansallisten laaturekistereiden käynnistäminen



Kiitos!

Käy tutustumassa:
https://stm.fi/sotetiedonhallinta

https://stm.fi/sotetiedonhallinta
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