Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017:x

Jari Porrasmaa (toim.) (dokumentissa auki ydinryhmä ja projektiryhmä)

Valinnanvapauden
kokonaisarkkitehtuuri

TAVOITETILA JA KEHITTÄMISPOLKU
LUONNOS - VALMISTELUN
TUEKSI

2

Helsinki 20XX

3

SAATE KOMMENTOINTI KIERROKSELLA
Tämä dokumentti kuvaa valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuurin ja se pohjautuu keväällä
2017 annettuun HE esitykseen valinnanvapaudesta, tämän HE:n eduskuntakäsittelyyn ja valiokuntien lausuntoihin ja tämän pohjalta tehtyyn valmistelutyöhön.
Valinnanvapaudesta on kesällä 2017 käynnistetty täydentävä valmistelu, jossa laaditaan uusi
hallituksen esitys aiemman pohjalta. HE tulee lausuntokierrokselle 11/2017 kuudeksi viikoksi.
Lausunnot käsitellään ministeriössä nopealla aikataululla ja laki tulee eduskuntaan 2018 puolella.
Kokonaisarkkitehtuuri on pyritty sovittamaan yhteen käynnissä olevan valmistelun kanssa,
mutta se joudutaan tarkistamaan lopullisen lain yhteydessä.
Arkkitehtuurissa on keskitytty enemmän suoranvalinnan palveluihin ja henkilökohtainen budjetti sekä asiakasseteli tarvitsee syventämistä. Tätä työstöä on tarkoitus tehdä loka-marraskuun
aikana.
Dokumentti on projektin sisäisellä kommentointikierroksella 2.10 kello 10 asti. Vaikka kierros
on projektiryhmän sisäinen, niin asiakirjaa voi jaella muillekin asiantuntijoille. Sisältöön tulee
myöhemminkin kommentointimahdollisuutta ja kokonaisuutta on tarpeen käsitellä valmisteluprojektia laajemmassa yhteistyössä.
Kommentteja käsitellään 2.10. kello 14 projektiryhmässä.
Valinnanvapauden KA on esillä myös 13.10. Sitra-STM työpajassa, jossa käsitellään tulevia
palvelu
Projekti järjestää työpajan marraskuun keskiviikkona 1.11. kello 10-15. (päivä alustavasti
varattu, täsmentyy)
Hyviä lukuhetkiä ja runsaita rakentavia kommentteja toivotellen,
Jari Porrasmaa / STM
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1 JOHDANTO
Lyhyt kuvaus projekti toteutttamisesta ja suhde sote-uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon. Muuta? (Huomioitava lukija ja riittävä orientaatio tähän alkuun).

2 VALINNANVAPAUDEN NYKYTILA
Valinnanvapaudella tarkoitetaan sosiaali- tai terveydenhuollon asiakkaan oikeutta vaikuttaa
siihen, missä häntä tai hänen asioitaan hoidetaan.
Sosiaalihuollon asiakkaan tuen tarpeet ja niihin vastaavat palvelut, jotka kunnan on järjestettävä, on määritelty sosiaalihuoltolaissa. Asiakkaan mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa
palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen säädetään sosiaalihuollon asiakaslaissa. Sosiaalihuollon palvelujen järjestämisestä tehdään hallintopäätös. Sosiaalihuoltolaissa ei ole säännöksiä asiakkaan oikeudesta valita sosiaalihuollon toteuttajaa. Lailla sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelusetelistä on lisätty asiakkaan valinnan mahdollisuuksia.
Terveydenhuollossa valinnanvapaus koostuu kansallisesta valinnanvapaudesta (julkinen
terveydenhuolto ja sairaanhoitovakuutuksesta rahoitettava yksityinen terveydenhuolto) ja
valinnanvapaudesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa, jota sääntelevät EU-säännökset ja
laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta.
Terveydenhuoltolain mukainen valinnanvapaus koskee kiireettömän hoidon hoitopaikan
valintaa. Potilas voi valita kaikista Suomen julkisista terveysasemista terveysaseman, joka
vastaa hänen perusterveydenhuollon palveluistaan. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella
ilmoituksella aikaisintaan vuoden välein. Kiireettömän erikoissairaanhoidon osalta erikoissairaanhoidon hoitopaikka valitaan yhdessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Valintamahdollisuus koskee koko maan kunnallisia erikoissairaanhoidon toimintayksikköjä. Potilaalla on mahdollisuus valita häntä hoitava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jos se on hoitopaikan toiminnan kannalta mahdollista.
Jos henkilö oleskelee pidempiä aikoja kotikuntansa ulkopuolella esimerkiksi kesämökillä,
hän voi saada hoitosuunnitelmansa mukaista hoitoa väliaikaisen asuinkuntansa terveysasemalta vastuun säilyessä valitulla terveysasemalla. Potilaalla on oikeus käyttää myös väliaikaisen
asuinkuntansa mukaisia erikoissairaanhoidon palveluita hoitosuunnitelman mukaisen erikoissairaanhoidon toteuttamiseen.
Poikkeuksen maanlaajuisesta valintaoikeudesta muodostavat koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä pitkäaikainen laitoshoito. Kunnalla ei ole myöskään velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolella. Kiireellistä hoitoa on annettava potilaalle hänen
asuinkunnastaan riippumatta.
Sairausvakuutuslain perusteella sairaanhoitovakuutuksesta maksetaan yksityisen terveydenhuollon korvauksia lääkärin ja hammaslääkärin palkkioista sekä tutkimuksen ja hoidon
kustannuksista. Korvauksen edellytyksenä on, että kyse on hyvän hoitokäytännön mukaisesta
tarpeellisesta sairaanhoidosta. Asiakas voi itse valita hoitopaikan ja terveydenhuollon ammattihenkilön. Korvausten alhainen taso (keskimäärin 15 prosenttia) ei mahdollista valinnanvapauden toteutumista, ellei potilas maksa itse suurinta osaa kustannuksista.
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Terveyspalvelujen valinnanvapaus ulottuu myös Suomen rajojen ulkopuolelle. EUlainsäädäntö turvaa oikeuden saada toisessa EU- tai ETA- maassa tai Sveitsissä lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa tilapäisen oleskelun aikana sekä oikeuden hakeutua varta vasten
hoitoon. Kansallisen lainsäädännön perusteella määräytyvä korvaus ulkomailla annetusta
hoidosta vaihtelee sen mukaan, onko kyse äkillisestä sairastumisesta vai hoitoon hakeutumisesta.
Valinnanvapauden toteuttamiseksi tarvittavaa tietoa (esimerkiksi terveysaseman valinnassa) ei ole nykyisin saatavissa kansallisesti. Jotta valinta olisi informoitu ja palvelisi asiakkaan
tarpeita parhaiten, tulisi asiakkaan saatavilla olla palvelun tuottajaan liittyvät perustiedot,
palvelun sijainti, palvelujen saatavuus, hoidon laatuun liittyvät arviot ja käyttäjien antama
palaute palvelun toimivuudesta.
Palveluyksiköitä ja näiden tarjoamia palveluja koskevia tietoja on kerätty lukuisiin palveluhakemistoihin. Näitä on syntynyt muun muassa palveluseteliin liittyvien tietojärjestelmien
rakentamisen yhteydessä, kuntien tai kuntayhtymien kehittämishankkeissa sekä kansallisessa
kehittämisessä esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen palveluhakemiston ja palveluvaa’an yhteydessä. Hoidon saatavuutta koskevia tietoja on julkaistu ainoastaan terveysasemien osalta julkisessa tietoverkossa yksittäisten kuntien toimesta. Kansalaisten on käytännössä
miltei mahdotonta vertailla lähialueen terveysasemia.
Laatuun ja saatavuuteen liittyvää tietoa on kerätty myös kansallisesti, mutta tietoa ei ole
julkaistu vielä kattavasti. Tulevaisuuden kehittämissuunnitelmissa on hoidon saatavuutta ja
jonotusaikoja koskevien tietojen julkaiseminen tarkemmalla tasolla osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintaa.
Palvelusetelijärjestelmiin liittyvässä selvityksissä (mm. Kuntaliitto, 2016) on nostettu esiin
se, että Suomessa ei ole kehitetty kansallista arkkitehtuuria, eikä infrastruktuuria. Nykytilassa
palvelusetelit eivät ole liikuteltavissa järjestelmistä toiseen ja ratkaisut ovat paikallisia tai
alueellisia.

3 VALINNANVAPAUDEN PERIAATETASO
3.1 Keskeinen lainsäädäntö
Mikko/Esa lukee ajatuksella läpi
Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuurin kannalta keskeisin säädös on laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Arkkitehtuurikuvauksia on hyödynnetty lain
valmistelussa ja arkkitehtuuria on puolestaan kehitetty eteenpäin hallituksen esityksen eri
versioista.
Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuuri liittyy useisiin muihin lakeihin ja lakiesityksiin.
Näitä ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki (HE 15/2017) ja palvelutuotantolaki (HE 52/2017). Hallituksen esitys 15/2017 sisältää maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvää muuta lainsäädäntöä ja on täten kokonaisuudessaan relevantti valinnanvapaus uudistuksen
kanssa.
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Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) määrittelee palvelut, joista
peritään asiakasmaksu ja näihin sisältävät poikkeukset sekä maksukaton. Lain pohjalta annetaan kahden vuoden välein asetus, joka määrittää voimassa olevat asiakasmaksut. Viimeksi
asetus on uusittu vuonna 2015 (Valtioneuvoston asetus 1350/2015). Asetuksessa määritellään
eri asiakasmaksujen enimmäismäärät. Asiakasmaksusäädösten vaikutus valinnanvapauteen
liittyy asiakasmaksujen perintään. Nykyisen maksut perii kunta tai kuntayhtymä. Sama toimija
on sekä palveluiden järjestäjä että tuottaja. Tulevassa valinnanvapauden mallissa asiakasmaksut perisi maakunta järjestäjänä, mutta tieto asiakasmaksujen perimiseen syntyy tuottajien
luona. Tähän tarvitaan tietojärjestelmien tuki.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) määrittelee kuinka asiakastietojen sähköinen käsittely pitää toteuttaa. Laissa on määritelty sosiaali- ja
terveydenhuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut (Kanta-palvelut), joilla on paljon
riippuvuuksia valinnanvapauden toteuttamiseen. Osa valinnanvapauden palveluista tulee osaksi Kanta-palveluita ja Kanta-palveluiden avulla toteutetaan asiakas- ja potilastietojen siirto
tuottajien välillä. Asiakastietolaki ollaan uudistamassa 2017 loppuvuoden aikana.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säätää palvelusetelimallin, jonka mukaisia ohjelmistoja on toteutettu ja tehty Kanta-yhteensopiviksi. Valinnanvapaudessa
setelipohjainen toimintamalli muuttuu, mutta perusratkaisut ovat samankaltaisia ja palvelusetelilain pohjaratkaisuja jatkokehitetään vastaamaan uutta lakia.
Asiakas- ja potilastietojen käsittelystä on säädetty tarkemmin laissa sosiaalihuollon asiakaskirjoista (254/2015) ja asetuksessa potilasasiakirjoista (298/2009).
ONKO MUUTA ERITYISEN RELEVANTTIA LAINSÄÄDÄNTÖÄ?

3.2 Strategiat ja sidosarkkitehtuurit
3.2.1 Strategiat
Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuuri perustuu keskeisiltä osiltaan pääministeri Sipilän
hallituksen ohjelmaan. Seuraavat hallitusohjelman kohdat vaikuttavat erityisesti valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuuriin:
 Hyvinvointi ja terveys
o Palvelut asiakaslähtöisiksi
o Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta
 Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen
o Digitalisoidaan julkiset palvelut
 Reformit
o Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus
o Maakuntauudistus.
STM:n strategisia päälinjauksia ovat:
1. Hyvinvoinnille vahva perusta
 Terveys ja hyvinvointi osaksi kaikkea päätöksentekoa
 Pidempiä työuria työhyvinvoinnilla
 Elämän eri osa-alueet tasapainoon
 Sosiaaliturvan rahoitus kestäväksi
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2.

3.

Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin
 Vähennetään hyvinvointi- ja terveyseroja
 Asiakaskeskeisyys palvelujen lähtökohdaksi
 Uudet palvelujen rakenteet ja toimintatavat
 Vahva sosiaalinen yhteenkuuluvuus
Elinympäristö tukemaan terveyttä ja turvallisuutta
 Vahvistetaan ympäristön elinkelpoisuutta
 Varmistetaan yhteiskunnan toimivuus erityistilanteissa

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategian keskeiset kohdat ohjaavat kokonaisarkkitehtuurin kehitystä:
 Kansalainen - pystyn itse
 Ammattilainen - kyvykkäille käyttäjille fiksut järjestelmät
 Palvelujärjestelmä - rajalliset resurssit oikeaan käyttöön
 Tiedon jalostaminen ja tiedolla johtaminen - tiedä ensin, johda sitten
 Tiedonhallinnan ohjaus ja yhteistyö - sooloilusta samaan säveleen
 Infostruktuuri - pohja kuntoon
Valtiovarainministeriön osalta merkittävimmät strategisiset linjaukset ICT:hen ovat:
 Digitaalisilla ja sähköisillä palveluilla lisätään kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen
mahdollisuutta käyttää julkisia palveluja ajasta ja paikasta riippumatta.
 Arkkitehtuureilla ja yhteentoimivuuden välineillä tuetaan viranomaisten kykyä vaihtaa ja siirtää tietoa sujuvasti prosessien ja järjestelmien välillä.
 Viranomaisia ohjataan huolehtimaan tietojen ja digitaalisten palvelujen luotettavuudesta, saatavuudesta ja eheydestä.
 Tiedonhallinnan ja digitaalisen hallinnon toimintatavat ja lainsäädäntö mahdollistaa
tietojen tehokkaan hyödyntämisen julkisissa palveluissa.
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan konsernistrategiasta on poimittu seuraavat
kohdat:
 Innovatiiviset viestintä- ja liikennepalvelut ylläpitävät hyvinvointia ja luovat kestävää
kasvua sekä kansallista kilpailuetua.
 Strateginen tavoite (yhteiskunnallinen vaikuttavuus): Tiedon hyödyntämisestä syntyy
uutta liiketoimintaa sekä käyttäjälähtöisiä ja luotettavia palveluita.
Lisäksi valtioneuvoston periaatepäätöksen 28.6.2017 mukaisesti tulee myös valinnanvapautta
koskevien sote-tietojärjestelmäpalveluiden toteutuksessa noudattaa yhtenäispolitiikkaa valtiovarainministeriön ohjauksessa. Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu yhtenäispolitiikkaan
liittyvien toimenpide-ehdotusten valmisteluun ja maakuntien tehtävänä on vastata palveluista,
toiminnan järjestämisestä ja niitä tukevasta ICT:stä yhtenäispolitiikan vaatimukset huomioon
ottaen. THL, ICT-palveluyhtiöt, Kela ja VRK tuottavat yhtenäispolitiikan mukaiset kunkin
vastuulle säädetyt tietojärjestelmä- ja muut palvelut. Kaikilla toimijoilla on yhteisten ICTpalveluiden käyttöoikeus ja –velvollisuus yhtenäispolitiikan määräämällä tavalla.

3.2.2 Sidosarkkitehtuurit ja -hankkeet
Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri ohjaa valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuurin työstämistä. Keskeisellä sijalla ovat JHS-suositukset, yhteiset arkkitehtuuriosat ja määritellyt viitearkkitehtuurit.
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Osin julkishallinnon yhteinen arkkitehtuuri muodostuu Kansallisen palveluarkkitehtuurin
kautta (KaPA), jonka keskeisinä tavoitteina ovat:
 Yksinkertaistaa ja helpottaa kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen asiointia viranomaisten kanssa ja tehdä siitä turvallisempaa
 Edistää julkisen hallinnon avoimuutta ja parantaa julkisen hallinnon palvelujen laatua
 Mahdollistaa sähköisten palvelujen kustannustehokkuus
 Parantaa tietojen yhteiskäyttöä ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta
 Edistää yritysten mahdollisuuksia hyödyntää julkisen hallinnon tietovarantoja ja palveluja
 Tukea kansantaloutta tehostamalla julkista hallintoa ja luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia yksityiselle sektorille.
KaPAssa on kehitetty yhteiset suomi.fi-palvelut, joita ovat: valtuudet, verkkopalvelu, palvelutietovaranto, palveluväylä, tunnistus ja viestit.
Sosiaali- ja terveydenhuollon arkkitehtuureista merkittävimpinä voidaan mainita sosiaali- ja
terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri - sote-yhteiset palvelut ja terveydenhuolto 2020.
Muita valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuuria suunniteltaessa huomioitavia sidos- ja viitearkkitehtuureita toiminnallisine tavoitteineen on listattu seuraavassa.
VAKAVA-viitearkkitehtuuri
 Kansalaisia tuetaan oman/läheisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, terveysongelmien omahoidossa ja kotona pärjäämisessä
 Asiakas voidaan ohjata palveluun oikea-aikaisesti
 Moniammatillinen ja saumaton yhteistyö
 Tehokkaat ja vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut
 Asiakasta ja palveluita koskevat tiedot helposti ja turvallisesti saatavissa
 Monikanavaista asiointia, ennaltaehkäisyä ja omahoitoa tukevat sähköiset palvelut
saatavilla
SADe-viitearkkitehtuurin tavoitteena on ollut tuottaa ja ottaa käyttöön toimintamalleja ja niissä hyödynnettäviä sähköisiä palveluita, jotka
 tukevat kansalaisia oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
 hoito- tai palveluyksikön valinnassa ja palveluun hakeutumisessa,
 parantavat kansalaisen osallistumismahdollisuuksia palvelujen suunnittelussa sekä
 tehostavat kansalaisen ja ammattilaisen välistä vuorovaikutusta ja kommunikaatiota.
Kelan kokonaisarkkitehtuuri
 Kelan KA koostuu jatkossa kolmesta toisiaan tukevasta osa-alueesta:
o Etuus-toiminta (perinteiset sosiaaliturvan etuudet ja palvelut asiakkaille)
o Sote-toiminta (sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset erityistehtävät)
o Yhteiset palvelut, tiedot ja ratkaisut
 Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut sijoittuvat uutena kokonaisuutena Sotetoiminnan osa-alueeseen ollen rinnakkainen itsenäinen kokonaisuus nykyisille Kantapalveluille.
 Kelan KA:n lähtökohtina ovat Kelan strategiasta johdetut arkkitehtuuriperiaatteet,
joista keskeisimmin valinnanvapauden toteutuksessa huomioidaan:
o Prosessien automatisointi silloin kun se on kustannustehokasta ja asiakkaan,
asiakaspalvelun tai tuottavuuden kannalta tarkoituksenmukaista
o Tietovarantoja avataan kansalaisille ja yhteiskunnan toimijoille hyödynnettäväksi
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o Toimintaa sekä toiminnan tukena olevia tietojärjestelmiä kehitetään prosessija palvelulähtöisesti.
o Hyödynnetään yhteistyökumppaneilta saatuja tietoja ja tarjoataan omia tietojaan yhteistyökumppaniensa käyttöön
o Ydintoimintoja on kyettävä jatkamaan asiakaslähtöisesti kaikissa tietoturvaa
ja yksityisyyden suojaa uhkaavissa tilanteissa luottamusta menettämättä
o Toiminnalliset ja tietotekniset ratkaisut toteutetaan vastuullisesti (taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti)
o Toteutukset ja ratkaisut tehdään käyttämällä yleisiä valtavirtaratkaisuja menetelmissä ja teknologioissa
o Kelan järjestelmät toteutetaan mahdollisimman yksinkertaisilla ja ylläpidettävillä ratkaisuilla
Kanta KA
o Tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, toimintansa tueksi, ajantasaista ja tarkkaa tietoa kansalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista
o Toimii välittäjänä eri sosiaali- ja terveydenhuollon tietosisältöjä hyödyntävien
tahojen välillä ml. valinnanvapauden tarpeet
o Varmistaa tarjoamansa tiedon ja tarjoamiensa palvelujen osalta potilasturvallisuuden
o Tarjoaa kansallisia tietojärjestelmäpalveluita vähentäen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden tarvetta toteuttaa ja ylläpitää omia tietojärjestelmäratkaisujansa
o Tarjoaa ja jalostaa säilyttämäänsä tietoa toisiokäyttöön mm. tutkimus- ja tilastointikäyttö

Toisiokäytön kokonaisarkkitehtuuri liittyy oleellisesti valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuurin ohjaamis- ja johtamisnäkökulmiin. Toisiokäytön kokonaisrkkitehtuurin periaatteet on
muodostettu julkishallinnon yhteisten kokonaisarkkitehtuuriperiaatteiden sekä digitalisaation
periaatteiden pohjalta merkitykseltään sovellettuna toisiokäytön tarpeisiin. Tässä dokumentissa on luvussa 4.3.7 kuvattu toisiokäytön arkkitehtuuriin kytkentää valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuuriin. << toisiokäytön arkkitehtuuri on ollut kommenttikierroksella, mutta sitä ei
ole vielä julkaistu >>
Lisäksi hallitusohjelman perusteella valmistellut kärkihankkeet ODA sekä Virtuaalisairaala
kytkeytyvät valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuuriin erityisesti palvelutarpeen määrittelyn
kautta. Tämä osa-alue on rajattu valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuurin ulkopuolelle, koska valmistelu tapahtuu em. hankkeissa.

3.3 Rajaukset
Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuurista on rajattu pois seuraavat kokonaisuudet ja osat:
Teknologia- ja sovellusarkkitehtuuri ja muut tarkemmat tasot jätetään myöhäisempään suunnitteluun ja jatkokehitykseen.
Arkkitehtuurin toimeenpanon tuki projektoidaan erikseen.
Järjestäjien, tuottajien ja käyttäjien neuvontaan ja informointiin liittyvät tukipalvelut on määriteltävä, mutta yksityiskohtaiset kuvaukset rajataan pääosin pois.
Mahdolliset valinnanvapausmallin vaikuttavuuden arviointiin ja palveluiden laadunseurantaan tarvittavat kriteerit
ja mittarit otetaan huomioon, mutta niiden määrittely on tämän projektin ulkopuolella
Sosiaali- ja terveydenhuoltoon kuulumattomat palvelut, henkilökohtaisen budjetin piiriin kuuluvat ei-sote palvelut
huomioidaan tarpeellisessa määrin.
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Asiakkuuden hallinta maakunnan tarpeisiin ei kokonaisuudessaan kuulu projektin laajuuteen, mutta ne kuvataan
pääpiirteissään.
Hoitotiimin (henkilötason) valinta ei ole kansallisten toteutusten laajuudessa.

3.4 Arkkitehtuuriperiaatteet
Kokonaisarkkitehtuurin määrittelyssä on sovellettu seuraavia periaatteita ja näitä tulee
noudattaa arkkitehtuurin toimeenpanon yhteydessä. Osa periaatteista on määritelty
nimenomaisesti valinnanvapautta varten ja osa periaatteista on määritelty muissa konteksteissa ja otettu mukaan huomioitavaksi osana toimeenpanoa.

Periaate

Periaatteen kuvaus / perustelu

Raha ja tieto seuraa
asiakasta reaaliaikaisesti

Asiakkaan valinta on reaaliaikainen ja valinnanvapaus palvelutuottajien tulee tuottaa
asiakastiedot reaaliaikaisesti Kanta-palveluihin. Valinnanvapauteen liittyvät suoriteja kannustekorvauksien arviointi toteutetaan Kanta-tietojen pohjalta, jolloin tuottajalle syntyy intressi varmistaa tietojen oikeellisuus ja reaaliaikainen tietotuotanto.
Olemassa olevia ratkaisuja hyödynnetään kokonaistaloudellisuus ja aikataulu huomioiden. Valinnannavapauden tiukan aikataulun johdosta tavoitetilaa lähdetään rakentamaan olemassa olevien ratkaisujen jatkokehittämisen kautta. Nykyiset ratkaisut
nivotaan yhteensopiviksi uusien valinnanvapauden kansallisten palveluiden kanssa.
Nykyisistä ratkaisuista hyödynnettävissä ovat:
Potilastiedon arkisto ja muut Kanta-palvelut
Kansalliset rekisterit (esim. organisaatiotiedot) ja luokitukset
Suomi.fi -palvelut
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät sekä muut alueelliset palvelut
Ostopalvelu- ja palveluseteliratkaisut
Kelan maksatukseen liittyvät ratkaisut
Toteutuksissa tunnistetaan tavoitetilan vaatimukset, mutta priorisoidaan toiminnan
kannalta oleellisimmat asiat käyttöönotettavaksi ensimmäisinä. Keskitytään virtaviivaistamaan toimintamalleja, jotta 80 % tapauksista menisi suoraviivaisesti ja helposti.
Hyväksytään se, ettei kaikelle tarvittaville toiminnallisuudelle ole heti olemassa ”digitukea”. Kansallisen määrittelyn lähtökohtana tulee olla jaettu käsitys ongelmasta ja
toiminnallisuudesta, johon ratkaisulla pyritään vastaamaan. Kansallisella tasolla
toiminta perustuu yhteisiin ja yhtenäisiin prosesseihin.

Olemassa olevia ratkaisuja hyödynnetään

Poikkeuksista
taan

valtavir-

Toiminta perustuu yhteiseen perustietoon

Kun tietoa hyödynnetään useissa käyttökohteissa, tulee se koota yhdenmukaisena
kansalliseen perustietoon (master-tietoon).
Valinnanvapauden onnistumisen kannalta kriittiset perustiedot ovat sote-palveluiden
palveluluokitus ja sote-palvelutuottajien tiedot, joiden tiedot on yhtenäistettävä kansallisesti. Palvelujen ja palvelutuottajien vertailu, seuranta ja raportointi, tiedolla
johtaminen sekä maksatus voidaan toteuttaa laadukkaasti ja tehokkaasti ainoastaan,
mikäli perustiedot ovat yhtenäiset.
Nykyinen palveluluokitus tulee yhtenäistää siten, että saavutetaan yhteinen kansallinen luokitus. Myös Valviran palveluntuottajarekisterin ja Suomi.fipalvelutietovarannon palvelukuvausten tulee olla yhteensopivia kansallisen luokituk-
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sen kanssa.
Sote-palveluntuottajien tiedot on yhtenäistettävä kansallisesti.
Maakunnalliset erityistarpeet hoidetaan kansallisissa ratkaisuissa yhtenäisesti joustavilla ratkaisumalleilla

Toiminta- ja ratkaisumallit ovat kansallisissa toteutuksissa yhtenäisiä, mutta valittavat ratkaisumallit mahdollistavat maakunnallisten variaatioiden huomioimisen. Sääntöpohjaisuutta, parametriohjausta ja tietosisällön joustavuutta hyödyntämällä toteutetaan keskeisimmät maakuntakohtaiset erityispiirteet (esim. kansallisesti tarvevakioituihin maksatuskriteerien voidaan laittaa maakuntakohtaisia painoarvoja). Maakunnallisia variaatioita ei räätälöidä kansalliselle tasolle.
Valinnanvapauden kansallisen tason tietojärjestelmäpalveluiden minimitoteutus on
kaikille maakunnille ja maakuntien tuottajille sama. Pilottihankkeet voivat toteuttaa
maakuntakohtaista vaihtelua omissa toteutuksissaan.

Palvelun tuottajille turvataan
mahdollisuus
hyödyntää omia ratkaisujaan yhtenäisesti koko
Suomen alueella

Sote-järjestäjien tulee varmistaa, että maakuntakohtaiset erityispiirteet eivät aiheuta
tuottajille ristiriitaisia vaatimuksia yli maakuntien menevässä toiminnassa.

Vaiheittainen kehittäminen ja tavoitetilan rakentuminen pilottien kautta

Kansallista tietojärjestelmäkokonaisuutta kehitetään ketterästi vaiheittain, pala palata
(inkrementaalisesti ja iteroiden). Tavoitetila tulee olla määriteltynä riittävällä tasolla,
kun ensimmäistä versiota lähdetään rakentamaan pilotteihin.

Maakuntakohtaiset variaatiot muuttavat kokonaisjärjestelmän monimutkaiseksi ja
tuottajien mukautuminen moninaisiin vaatimuksiin nostaa kustannuksia. Maakuntien
välinen yhteistyö ja yhteistyöalueen rooli sekä maakuntien sotedigi-kehitystoiminto
ovat keskeisiä tekijöitä harmonisoinnin aikaansaamisessa.

Pilotointeja varten määritellä minimitoteutus (MVP, minimum viable product), joka
mahdollistaa pilottien toiminnan aloittamisen. Minimitoiminnallisuus sisältää riittävän toiminnallisuuden, jotta pilottiin lähtevät kunnat kykenevät toimimaan. Piloteissa
vältetään väliaikaisratkaisuja.
Seuraavissa versiossa laajennetaan toiminnallisuutta aikaisempaa (inkrementaalisuus). Toteutettuja ratkaisuja tarkennetaan hyödyntäen koko ajan pilotoinnin kokemuksia
oppien
ja
kokemusta
keräten
(iteratiivisuus).
Julkishallinnon digitalisaatioperiaatteiden soveltaminen
Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen periaatteiden soveltaminen

Valinnanvapauden toimeenpanoa ohjaa julkishallinnon yleiset digitalisoinnin periaatteet.
Erityisesti toimeenpanossa pyritään noudattamaan seuraavia Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen periaatteiden periaatteita:
 Maksimoi yhteiskunnan kokonaisetu
 Tieto on yhteiskäyttöistä pääomaa
 Nimeä tietovarannolle vastuutaho
 Vältä päällekkäisiä ratkaisuja
 Varmista yhteentoimivuus
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4 TAVOITETILA
4.1 Kokonaiskuva
4.1.1 Yhteenveto kokonaisarkkitehtuurin kaavioista
Kuva 1 on graafinen sisällysluettelo valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuuriin. Kuvaukset
on tehty valtionhallinnossa käytössä olevalla QPR-työkalulla ja ne ovat katsottavissa Arkkitehtuuripankissa (Lähteeksi linkki) Kustakin laatikosta avautuu tarkemmin kuvattu alimalli.
Kuvaa on sisällytetty valinnanvapauteen liittyviä toiminnallisia kokonaisuuksia.
SUORA LINKKI MALLIIN: Valinnanvapaus KA 003
(edellyttää vähintää katselutunnuksia https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/ ympäristöön)
Dokumentissa kaikki oleelliset kaaviot, joten kommentointi onnistuu dokumentin avulla.
Malleja on helpompi selailla QPR-ympäristön kautta.
Vasemmalla ylänurkassa olevat prosessit (Maakunnan valinnanvapauspalveluiden hallinta
ja Tuottajaksi hakeutuminen) kuvaavat valinnanvapauden valmisteluvaihetta. Laki määrittelee,
mitkä palvelut minimissään kuuluvat valinnanvapauden piiriin ja maakunnalla on mahdollisuus laajentaa tätä valikoimaa. Maakunnan valinnanvapauspalveluiden hallinta -prosessissa
maakunta hallinnoi sekä lakisääteisiä että itse määrittelemiään valinnanvapauspalveluita. Valikoima joustaa myös suppeampaan suuntaan alkuvaiheen pilotointien osalta.
Toinen valmisteluvaiheeseen kuuluva prosessi on tuottajaksi hakeutuminen. Tämä prosessi
sisältää mahdollisen lupaprosessin ja maakunnan tuottajaksi hakeutumisen. Lupaprosessia ei
tarkemmin kuvata ja määritellä tässä työssä, mutta se on otettu kuvauksiin mukaan, koska sen
toimivuus on oleellista myös valinnanvapauden arkkitehtuurille.
Valinnanvapauden käynnistyminen -prosessissa on kuvattuna karkealla tasolla, miten valinnanvapaudesta tiedotetaan ja miten valinnanvapauden avautuessa toimitaan valinnan tekemättömän väestön jakamisessa tuottajille.
Palvelutarpeen arviointi -prosessissa kuvataan arviointi, jonka perusteella asiakasseteleitä
myönnetään ja jossa henkilökohtainen budjetti määritellään. Palvelutarpeen arviointia kehitetään mm. ODA- ja Virtuaalisairaala-hankkeissa.
Asiakkaan valinta on kuvattuna kolmessa prosessissa, joista kussakin on keskitytty erilaisten tuottajavalintojen erikoispiirteisiin kussakin eri tilanteessa (suoran valinnan palvelut, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti).
Palveluiden käyttäminen -prosessissa kuvataan yleisellä tasolla, miten palveluita valinnanvapaudessa käytetään ja miten niistä tarvittavat ja syntyvät tiedot hallitaan.
Maksatus-prosessissa kuvataan rahaliikenteen kierto eri toimijoiden välillä.
Seuranta, arviointi ja tiedolla johtaminen -prosessissa kuvataan valinnanvapauteen liittyvien palveluiden seurantaan liittyvät toimet erityisesti palvelujen maksajan ja kansallisen seurannan näkökulmista.
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Kuva 1 Kokonaisuuden yhteenveto sisällysluettelokuvana
Kunkin prosessin tarkempi kuvaus vaiheineen ja vaiheissa tarvittavine tietoineen on kuvattuna tämän luvun aliluvuissa.

4.1.2 Prosessit ja toimijat vaiheittain
Valinnanvapaus ja sen käynnistäminen on monivaiheinen ja useita toimijoita koskettava
kokonaisuus. Suunnitteluun ja toteutukseen osallistuville on haluttu tehdä yksi kuvaus, jonka
avulla voi saada yleisnäkymän vaiheisiin, toimijoihin ja prosesseihin. Prosessit on kuvattu
tarkemmalla tasolla hieman eri näkökulmasta luvussa toiminta-arkkitehtuuri.

Kuva 2 Prosessit valinnanvapauden vaiheissa ja toimijoiden osallistuminen niihin

4.2 Toimijat ja valinnan kohteet
Seuraavassa kuvassa 3 on tunnistettu keskeisimmät operatiiviset toimijat ja niiden roolit valinnanvapauden toteutumisen kokonaisuudessa. Vasemmalta ylhäältä lukien maakunta organisaationa toimii palvelunjärjestäjän roolissa ja vastaa siten asiakkaalle siitä, että tarvittavat palvelut ovat saatavilla. Maakunta omistaa maakunnan liikelaitoksen, joka toimii osassa palveluita
palveluiden tuottajana. Palvelunantaja yleiskäsitteenä pitää sisällään sekä palvelunjärjestäjät
että palveluntuottajat. Palveluntuottajat voidaan jakaa julkisen palvelun tuottajiin, suoran valinnan palvelun tuottajiin sekä muiden palveluiden tuottajiin. Maakunnan liikelaitoksen palveluyksikkö jakautuu tehtävissä olevien valintojen mukaisesti perustason ja erityistason toimipisteisiin. Suoran valinnan palveluyksikkö koostuu samaan tapaan toimipisteistä, joita ovat
sosiaali- ja terveyskeskus sekä suunhoidon yksikkö. Erikseen valinta voi kohdistua palveluja
antavaan ammattihenkilöön tai ammattihenkilöiden ryhmään. Kelan rooli kokonaisuudessa on
toimia maksuoperaattorina.

Kuva 3 Palvelunjärjestäjä ja -tuottaja
Edellisten lisäksi palvelutuotannon ulkopuolella tunnistettuja toimijoita ovat ohjaavat ja valvovat viranomaiset STM ja Valvira sekä vuoden 2019 alusta lähtien Valtion Lupa- ja Valvontavirasto (Luova-virasto). THL vastaa mm. tilastotuotannosta. Tätä kirjoitettaessa maakuntien
palvelukeskusten rooli on vielä epäselvä.
Valinnan kohteet on kuvattu tarkemmin seuraavassa kuvassa 4. Suoran valinnan palveluissa
valinta voi kohdistua varsinaisiin sosiaali- ja terveyskeskukseen ja suunhoidon yksikköön sekä
näiden palveluiden osalta väliaikaisiin yksikköihin. Asiakasta kuullaan molemmissa palveluissa myös palveluja antavan ammattihenkilön tai ammattihenkilöiden ryhmän valinnan osalta.
Lisäksi asiakas saa valita sote-keskuksesta tai suunhoiton yksiköstä myönnettyjen asiakassetelien tuottajan. Asiakkaan valintamahdollisuutta laajentavat edelleen valittujen palveluntuottajien muut toimipisteet.
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Kuva 4 Valinnan kohteet laajassa valinnanvapaudessa
Liikelaitoksen tuotantovastuulla olevissa palveluissa valinnan kohteena ovat perustason ja
erityistason toimipisteet sekä näiden osalta väliaikainen valinta. Lisäksi mahdollistetaan asiakkaan tahdonilmaisu suoraa valintaa vastaavaan tapaan palveluja antavan ammattihenkilön
tai ammattihenkilöiden ryhmän osalta. Asiakas voi tehdä myös asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin palveluntuottajan valinnan. Tarkennuksia vaatii mahdollinen erityistason toimipisteen valinta palvelukohtaisesti erikseen.
Kuitenkin oheisten valintojen lisäksi kiireellinen hoito on mahdollista saada myös valitun
toimipisteen sijaintikunnan ulkopuolella. Kouluterveydenhuolto ja opiskeluterveydenhuolto
eivät ole valinnanvapauslain valintamahdollisuuksien piirissä.

4.3 Toiminta-arkkitehtuuri
4.3.1 Valmistautumiseen liittyvät prosessit
Maakunnan valinnanvapauspalveluiden hallinta -prosessissa (Kuva 5) kuvataan, miten
maakuntien on tarkoitus hallita, määritellä ja seurata valinnanvapauden palveluita, asettaa
ehdot tuottajaksi hyväksymiselle ja määritellä maksettavat korvaukset.
Suoran valinnan palveluiden hallinta perustuu lakeihin ja asetuksiin (lähteet lisätään), joissa on määriteltyinä lakisääteiset valinnanvapauspalvelut, niihin sallittavat variaatiot, sekä
maakuntien itse määriteltävissä olevat palvelut. Palvelut on tarkoitus kuvata maakunnan pal-
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velukatalogiin hyödyntäen yhteistä palveluluokitusta. Palveluketjujen määrittelyn tulee perustua palveluluokitukseen ja sen tuloksen voidaan muodostaa maakunnan asiakassetelit ja henkilökohtaisen budjetin palvelut. Maakuntien palvelukatalogista valittavissa olevien palveluiden
tiedot on tarpeen välittää asiakkaan valinnan toteuttavaan palveluun, jotta ne ovat asiakkaiden
valittavissa.
Maakunta asettaa kullekin valinnanvapauspalvelulle ehdot tuottajaksi hyväksymiselle. Tästä syntyy myös hallintopäätös. Kunkin palvelun osalta määritellään myös niistä maksettavat
korvaukset, jossa otetaan huomioon kansalliset tarvetekijät. Sekä tuottajavaatimukset että
korvausperusteet on oltava tuottajanhallintapalvelussa.

Palveluiden seurannassa hyödynnetään palvelutuotannon seurantapalvelua, josta löytyvät
sekä valittavissa olevat palvelut että niihin liittyvät toteumatiedot.

Kuva 5 Maakunnan valinnanvapauspalveluiden hallinta
Tuottajaksi hakeutuminen -prosessissa (Kuva 6) on kolme erillistä vaihetta tai osaprosessia:
Sote-toiminnan aloittaminen (lupaprosessi), Tuottajaksi hakeutuminen ja Tuottajuuden päättyminen.
Lupaprosessissa on kuvaus siitä, kuinka sote-toimintaa aloitettaessa on rekisteröidyttävä
sote-palveluiden tuottajaksi. Tätä prosessia on tarkoitus kehittää omassa kehittämishankkeessaan, eikä sitä kuvata tässä sen tarkemmin. Valinnanvapauden kannalta oleellista on, että sotepalveluiden tuottaja on asianmukaisesti rekisteröitynyt palveluntuottajalain mukaiseen rekisteriin, jotta siellä olevat tiedot ovat hyödynnettävissä valinnanvapauden palveluissa. Toinen
oleellinen osa lupaprosessia on yhteisen palveluluokituksen käyttäminen, jotta sote-tuottajan
rekisteröityminen vastaa maakuntien palveluissa käytettäviä luokituksia.
Tuottajaksi hakeutuminen kuvaa, miten rekisterissä olevat tuottajat voivat ilmoittautua
maakunnan palveluntuottajaksi. Maakunta voi suorittaa palveluntuottajan tiloissa tarkastuksen.
Tuottajan hyväksymisessä hyödynnetään Tuottajanhallintapalveluun määriteltyjä tietoja tuottajavaatimuksista. Hyväksymisestä menee tieto Tuottajanhallintapalveluun. Hyväksyttyjen
tuottajien kanssa laaditaan sopimus palvelutuotannosta. Sopimuksen tiedot ovat saatavilla
Tuottajanhallintapalvelusta.
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Tuottajuuden päättyminen voi lähteä liikkeelle joko tuottajan omasta tai palvelunjärjestäjän
aloitteesta. Tieto siitä, ettei tuottajalla ole enää hyväksytyn tuottajan statusta, tulee mennä
Tuottajanhallintapalveluun. Samassa yhteydessä sopimus irtisanotaan tai puretaan ja tieto
viedään Tuottajanhallintapalveluun.

Kuva 6 Lupaprosessi ja maakunnan tuottajaksi hakeutuminen TÄYDENNETTÄVÄ EISOTEN TUOTTAJAT + SETELI JA HEBU POIKKEAMAT (EI SOPIMUSTA)

4.3.2 Valinnanvapauden käynnistyminen
Valinnanvapauden käynnistymisen yhteydessä kansalaisille avautuu mahdollisuus valita
oma sote-palveluiden palveluntuottajansa (sote-keskus ja suunhoidon palveluntuottaja). Käynnistämisen yhteydessä tapahtuu merkittävä markkinoiden uusjako, sillä valinnassaan kansalaiset sitoutuvat vuodeksi valitsemaansa palveluntuottajaan. Maakunta palveluiden järjestäjänä
hyväksyy listautuneista palveluntuottajista maakunnan sisällä valittavissa olevat tuottajat.
Tasapuolisen valinnanvapauden turvaamiseksi, on kansalaisille tarjottava hyvissä ajoin ennen valinnanvapauden aukeamista monipuolista ja puolueetonta informaatiota valinnanvapaudesta. Maakunta palveluiden järjestäjänä on päävastuussa kansalaisviestinnästä. Viranomaisen
viestintää tukee myös palvelun tuottajien oma markkinointiviestintä. Viranomaisen vastuulla
oleva kansalaisviestintä jakautuu yleisinformaatioon sekä suoraan kansalaisille lähetettävään
henkilökohtaiseen tiedotteeseen. Henkilökohtaisen tiedotteen lähtötietoina hyödynnetään väestörekisterin tietoja henkilön kotikunnasta ja osoitteesta ja tiedotteen välityksessä Suomi.fi
viestit palvelua. Tiedotteessa huomioidaan erityisryhmät kuten esim. alaikäiset, edunvalvonnan alaiset sekä laitoksissa asuvat sekä heidän poikkeavat oikeutensa.
Valinnanvapauden avautuessa kansalaisille tarjotaan mahdollisuus suorittaa valinta itse
sähköisesti Omakannan ja Suomi.fi:n suoran valinnan palveluita hyödyntämällä.
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Kuva 7 Valinnanvapauden käynnistyminen
Mikäli kansalainen ei jostain syystä itse tee valintaa, on maakunta palvelun järjestäjänä
velvollinen jakamaan valinnan tekemätön väestö palvelun eri tuottajille. Maakunta on vastuussa kriteerien painotuksesta tavoitteena turvata toisaalta kansalaiselle mahdollisimman hyvä
palveluntuottaja ja toimipiste sekä toisaalta turvata palveluntuottajien tasapuolinen kohtelu.
Pääasiallinen kriteeri väestön jakamisessa on turvata kansalaiselle vapaa toimipiste mahdollisimman läheltä omaa kotiaan. Myös muita kriteerejä voidaan käyttää ja painottaa jaon perusteena. Tehdystä sijoittamisesta informoidaan kansalaisia Suomi.fi viestinvälityspalveluita
hyödyntämällä. Kansalaisella on mahdollisuus käydä vaihtamassa viranomaisen tekemää valintaa sähköisesti Omakannan ja Suomi.fi:n suoran valinnan palveluita hyödyntämällä.

4.3.3 Asiakkaan valinnat, palveluiden käyttäminen ja palvelutarpeen arviointi
Suoran valinnan tuottajan valinta
Suoran valinnan tuottajan valinnan avauduttua, kansalainen voi tarkastelle ja vertailla valittavissa olevia palveluntuottajia, toimipisteiden sijaintia ja kapasiteettiä sekä palveluiden laatuun liittyviä arvioita ilman tunnistautumista Suomi.fi:n käyttöliittymässä (valinnanvapauden
tietopalvelu). Varsinainen palveluntuottajan valinta tapahtuu tunnistautuneena Omakanta.fi:n
puolella (asiakkaan valinnan toteuttava palvelu). Kansalainen voi myös pyytää palvelun järjestämisvastuussa olevaa maakuntaa kirjaamaan tekemänsä valinnan tietojärjestelmään Omakantan kautta valitsemaansa palveluntuottajaa kirjaamaan valinnan palveluntuottajan oman asiakastietojärjestelmän avulla. Kansalaisen tekemä palvelun tuottajan valinta antaa hänelle oikeuden käyttää palvelun tuottajan kaikkia toimipisteitä. Valinnan perusteella palveluntuottajat
saavat puolestaan oikeuden käsitellä asiakkaakseen tulleen kansalaisen potilastietoja Kantapalveluissa (ns. ostopalveluvaltuutus) sekä saada korvauksen (maksuoperaattorin maksama
kapitaatiomaksu) valinnan tehneestä asiakkaasta maakunnan määrittämien maksuperusteiden
mukaisesti.
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Asiakkaalle, palveluntuottajille ja – järjestäjille tuotetaan heidän tarvitsemansa toimintatapaneuvonta ja tuki. Asiakkaan valintaa sekä palveluntuottajien toimintaa tukevia neuvonta- ja
ohjauspalveluita on mahdollista saada eri kanavien kautta. Asiakkaille tarjolla ovat sähköisen
asioinnin palvelu, chat-palvelu, puhelinpalvelu ja toimistopalvelu. Erityisryhmille tarjotaan
lisäksi mm. tulkkauspalveluita ja vammaisten tukipalveluita. Palvelun tuottajien ohjaukseen ja
neuvontaan tarjolla ovat sähköinen asiointi, chat ja puhelinpalvelu. Palvelun tuottajille ja järjestäjille tulee järjestää myös tarvittava ICT-järjestelmien tekninen tuki.

Kuva 8 Suoran valinnan tuottajan valinta
Asiakassetelin tuottajan valinta
Selkiytettävä kansallisessa palvelussa tapahtuvat valinnat ja maakuntien ohjelmistoissa tapahtuvat hebu/seteli valinnat
Asiakas voi saada asiakassetelin maakunnan liikelaitokselta. Maakunnan liikelaitos voi
myöntää asiakassetelin esimerkiksi kaihi- tai lonkkaleikkaukseen.
Kun asiakkaalle on myönnetty asiakasseteli johonkin palveluun tai palveluihin, niin asiakkaalla on oikeus valita itselleen sopiva palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta. Asiakas voi vertailla suomi.fi-palvelussa palveluntuottajia erilaisten kriteerien (esim.
etäisyys, odotusajat) perusteella. Asiakkaan vertaillessa palveluntuottajia näytetään vain ne
palveluntuottajat, jotka on hyväksytty tuottamaan kyseistä palvelua.
Asiakkaan tekemä valintatieto tallentuu asiakkaan valinnan toteuttavaan palveluun, josta
tieto välitetään maakunnalle ja palvelutuottajalle. Tieto tallentuu myös asiakkaan omiin tietoihin.
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Kuva 9 Asiakassetelin tuottajan valinta
Henkilökohtaisen budjetin tuottajan valinta
Maakuntien tulee ottaa liikelaitoksen tuotantovastuulle kuuluvissa palveluissa henkilökohtainen budjetti käyttöön niillä henkilöillä, joilla on oikeus saada palveluita vanhuspalvelulain,
vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain perusteella. Maakunta
voi halutessaan käyttää henkilökohtaista budjettia myös muilla asiakkaillaan. Henkilökohtaista
budjettia voidaan käyttää niiden asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, joilla
palvelujen tarve on jatkuvaa ja laaja-alaista ja jotka pystyvät itse (tai tuettuna) suunnittelemaan ja hallinnoimaan omat palvelunsa.
Henkilökohtaisen budjetin käyttöön ottaminen edellyttää asiakkaan palvelutarpeen arviointia sekä ohjausta ja tukea palvelujen suunnittelussa ja mahdollisuutta tuettuun päätöksentekoon. Maakunnan liikelaitos tekee päätöksen henkilökohtaisesta budjetista sen jälkeen, kun
asiakkaalle on tehty palvelujen tarpeen arviointi sekä asiakassuunnitelma. Henkilökohtainen
budjetti laaditaan joko määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Sen toteutumista on
arvioitava vuosittain ja muutoksia voidaan tehdä tarpeiden tai kustannusten muuttuessa.
Kun asiakkaalle on myönnetty henkilökohtainen budjetti, niin asiakkaalla on oikeus valita
itselleen parhaiten sopivat palveluntuottajat hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta. Asiakas voi vertailla suomi.fi-palvelussa palveluntuottajia erilaisten kriteerien (esim. etäisyys,
odotusajat) perusteella. Asiakkaan vertaillessa palveluntuottajia näytetään vain ne palveluntuottajat, jotka on hyväksytty tuottamaan kyseistä palvelua.
Asiakkaan tekemä valintatieto tallentuu asiakkaan valinnan toteuttavaan palveluun, josta
tieto välitetään maakunnalle ja palvelutuottajalle. Tieto tallentuu myös asiakkaan omiin tietoihin.

Kommentti [TS1]: Miten tässä hyväksynnät tarkistetaan ja luokitellaan?
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Kuva 10 Henkilökohtaisen budjetin tuottajien valinta

Suoran valinnan palvelutarpeen arviointi ja palveluiden käyttäminen
Valittuaan palveluntuottajan asiakas voi ryhtyä käyttämään palveluita. Osa palveluista voi
olla ajanvarauksen kautta saatavia palveluita ja osaa palveluista voi käyttää ilman ajanvarausta.
Ajanvarauksen käyttäminen on kuvattu tässä siitä näkökulmasta, tarvitseeko ajanvarauksessa tarkistaa tietoja asiakkaan valinnasta tai asiakkaalle myönnetyistä palveluista. Ajanvarauksen yhteydessä voidaan todentaa asiakkuuden olemassaolo sekä tarkistaa asiakkaalle myönnetyt palvelut. Samassa yhteydessä voidaan käsitellä myös mahdollinen lähete, jos se on ajanvarauksessa saatavilla.
Valinnanvapauteen kuuluviin palveluihin liittyvät neuvonta- ja ohjauspalvelut tuotetaan
prosessiin osallistuvien tahojen toimesta. Neuvontaan ja ohjaamiseen osallistuvat sekä palvelun tuottaja että palvelun järjestäjä (maakunta).
Suoran valinnan palveluissa tehtävän palvelutarpeen arvioinnin perusteella voidaan tulla
siihen johtopäätökseen, että suoran valinnan palvelut eivät ole riittäviä asiakkaan tarpeeseen
nähden. Tällöin palvelun tuottaja ohjaa asiakkaan maakunnan liikelaitokseen palveluntarpeen
arviointiin.
Palveluita käytettäessä asiakas- ja potilastiedot on tallennettava järjestäjän rekisteriin. Palveluiden käytössä syntyvistä toteuma- ja seurantatiedoista tiedot saaduista palveluista on siirrettävä palvelutuotannon seurantapalveluun maksatusta ja raportointia varten. Asiakas voi
arvioida saamiaan palveluita ja kirjata palautteensa palvelutuotannon seurantapalveluun. Maakunta seuraa palveluiden käyttöä ja perii niihin kohdistuvat asiakasmaksut. Samalla maakunta
seuraa asiakasmaksukaton täyttymistä.
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Kuva 11 Valinnanvapauden palveluiden käyttäminen

Henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelin palvelutarpeen arviointi
Palvelutarpeen arvioinnin tarkoituksena on määrittää asiakkaalle riittävät ja parhaiten soveltuvat palvelut. Asiakas voi hakeutua palvelutarpeen arviointiin itse tai hän voi tulla prosessiin sote-keskuksen tai muun osapuolen lähettämänä.
Palvelutarpeen arvioijalla on käytössään tehtävän toteuttamisen kannalta riittävät asiakasja potilastiedot. Niiden ja asiakkaan oman kertoman, sekä asiakkaan kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa asiakaskohtainen asiakassuunnitelma. Samassa yhteydessä voidaan laatia asiakasta koskeva päätös (tai päätöksiä), jossa on mainittuna asiakkaalle myönnetyt palvelut.
Tiedot asiakkaalle myönnetyistä palveluista viedään palvelutuotannon seurantapalveluun,
jossa ne ovat asiakkaan ja palveluntuottajan käytössä.
Asiakkaasta laadittua asiakassuunnitelmaa ja tehtyjä päätöksiä on tarkasteltava määräajoin
tai tarpeen vaatiessa (esim. asiakkaan tilanteen oleellisesti muuttuessa). Asiakas voi pyytää
itsekin uutta palveluntarpeen arviointia.
Kuva 12 Palvelutarpeen arviointi
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4.3.4 Maksatus
Sote-palveluita tuottaville palveluntuottajille maksetaan asiakasmäärään perustuvia kiinteitä korvauksia (ns. kapitaatiokorvaus) sekä suoritteisiin perustuvia korvauksia henkilökohtaisen
budjetin ja palvelusettelien piirissä.
Kapitaatioperusteiset korvaukset
Kapitaatiokorvauksen määrä voi olla tarvepainotettu niin, että kaikista henkilöistä ei makseta
saman suuruista korvausta, vaan asiakkaan ominaisuudet, esimerkiksi ikä, vaikuttavat korvauksen määrään. Lisäksi palveluntuottajalle voidaan maksaa kannustinperäisiä korvauksia sekä
muita korvauksia, jotka eivät ole asiakasmäärään sidottuja. Korvausten tarkat määrät sovitaan
maakunnan ja palveluntuottajan välisessä sopimuksessa ennen palvelutuotannon aloittamista.
Kapitaatioperusteiset korvaukset maksetaan pääsääntöisesti kuukausittain ja ne lasketaan
toteutuneiden tietojen pohjalta jälkikäteen. Korvaukset lasketaan automatisoidusti käyttäen
valinnanvapauden tiedonhallintapalveluihin rekisteröityjä tietoja. Maksutietojen käsittelyssä
tarvitaan suoran valinnan tietoja, asiakkuustietoja, suoritetietoja ja sopimustietoja.
Maksutietojen käsittelyn lopputuloksena syntyy maksuaineisto, johon on kerätty kullekin
palveluntuottajalle maksettavat määrät maakunnittain eriteltynä. Sekä maakunta että palveluntuottaja voivat tarkistaa maksuaineiston sisällön tietojärjestelmästä.
Maksuaineisto välitetään Kelaan, joka vastaa maksuliikenteen hallinnoinnista ja teknisestä
toteutuksesta. Kela laskuttaa maakunnalta maakunnan korvausosuutta vastaavan määrän ja
maksaa korvaukset palveluntuottajille.

Kuva 13 Maksatus
Asiakasmaksujen periminen jää maakunnan vastuulle, mutta maakunta saa laskuttamiseen
tarvittavat tiedot valinnanvapauden tiedonhallintapalveluista.
Maksutietojen käsittely
Maksujen automaattinen laskenta edellyttää, että laskentaan tarvittavat tiedot ovat keskitetysti saatavilla valinnanvapauden tiedonhallintapalveluiden tai keskitetyn tietovarannon kautta. Korvausten laskemiseen tarvitaan:
 Suoran valinnan tiedot: Asiakkaan valitsema palveluntuottaja ja valinnan kohdistumisaika
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Asiakkuustiedot: Asiakkaan ominaisuudet (esim. ikä) tarvepainotuksessa huomioitavilta osin
Suoritetiedot: Tiedot asiakkaan saamista palveluista kansallisen palveluluokituksen mukaan
Sopimustiedot: Maakunnan ja palveluntuottajan sopimat korvaukset ja niiden perusteet

Maksutietojen keräämisen jälkeen maksutiedot lasketaan automaattisesti ja muodostetaan
maksuaineisto. Maakunta tarkastaa ja hyväksyy maksuaineiston.

Kuva 14 Maksatustietojen käsittely
Suoriteperusteiset korvaukset
Henkilökohtainen budjetti ja palvelusetelit myönnetään asiakkaalle palveluiden hankkimista ja käyttämistä varten. Asiakkaalle myönnettyjä palvelujen hankinta- ja käyttöoikeuksia ja
niiden maksatuksia hallinnoidaan pääosin palvelusetelijärjestelmien kautta. Huomioitavaa on,
että valinnanvapaus mahdollistaa kansallisen tason palvelujen hankinta- ja käyttöoikeudet
asettaen suoriteperusteisuuteen liittyville tietojärjestelmäpalveluille vaateen yhteiseen korvaus- ja palvelutietojen hyödyntämiseen. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista toteuttaa kansallinen palvelukokonaisuus suoriteperusteisien korvaustiedon ja käytettävissä olevien palvelujen käsittelyyn. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelusetelijärjestelmien tulisi hyödyntää kansallisen korvaustiedon palveluita käsittelemänsä tiedon tallennuksen ja hyödyntämisen osalta
mahdollistaakseen muiden suoriteperusteisen tiedon käsittelyyn tarkoitettujen järjestelmien
toiminnan. Näitä muita järjestelmiä ovat esim. toiset palvelusetelijärjestelmät ja asiakkaille
suunnatut käyttöliittymäpalvelut, jotka mahdollistavat asiakkaiden tarvitsemien palvelujen
vertailun, valitsemisen ja hyödyntämisen.
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4.3.5 Asiakastuki ja –neuvonta
Yleistä
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja erityisesti siihen liittyvä valinnanvapaus vaatii vahvojen viestinnällisten toimien lisäksi toimintatapoihin ja ICT-palveluiden käyttöön liittyvää
tukea ja neuvontaa. Neuvonnan ja tuen tarve painottuu erityisesti henkilöasiakkaiden toimintaan palvelukokonaisuudessa sekä osaltaan myös erilaisten palveluntuottajien ohjaukseen
kansallisten sote-palveluiden asiakkuudessa ja ICT-ratkaisuissa. Olennaista on, että kaikkien
prosessiin osallistuvien tahojen täytyy sitoutua yhteisiin verkostoimaisiin toimintamalleihin ja
yhteistyöhön niin paikallisella kuin kansallisellakin tasolla. Tuen ja neuvonnan ohjauksen ja
koordinaation tulee tapahtua kansallisella tasolla ja sen tulee kattaa niin kansalliset tietovarannot kuin niihin liittyvät digitaaliset palvelut ja toimintatavat. Toimintamallit eri toimijoille
tulee olla vahvasti kansallisessa ohjauksessa, joka osaltaan selkeyttää toimintatapoja kansalaisten suuntaan.
Oleellisena onnistumisen edellytyksenä on tunnistaa palvelut joiden tuki ja neuvonta hoidetaan kansallisen tason toimintana. Nykyiset ja tulevat Kanta-palvelut sekä valinnanvapauteen
liittyvät asiat on asiakaslähtöisyyden nimissä tuotettava yhtenevällä tavalla.
Varsinainen terveydenhuollon ammattilaisten asiakkaan palveluprosesseissa tekemä, välittömästi hoitoon tai lääkintään liittyvä neuvonta on rajattu tämän työn ulkopuolelle.

Kuva x. Sote-palvelujen tuki- ja neuvontapalvelut
Verkostomaiset neuvonta- ja tukipalvelut
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Jokaisella sosiaali- ja terveydenhuollon toimijalla on osaltaan vastuu selkeästä asiakasviestinnästä ja –neuvonnasta. Suoraan hoitoprosessissa tapahtuvassa neuvonnassa painotetaan palveluntuottajan vastuuta asiakkaastaan. Toisaalta, maakuntien erityispiirteet ja omat toimintamallit palvelujen tuottamisessa ja niistä viestimisessä on sote-palveluiden järjestäjän eli maakunnan vastuulla. Kansallisella tasolla tapahtuva neuvonta oletetaan tapahtuvan vahvasti verkostoituneen toimijakentän viimeisenä tasona. Toisaalta toistuvan maakunta- tai palveluntuottajariippumattoman neuvonnan ainoana tehokkaana ratkaisuna on kansallisella tasolla toimiva
yhteyspiste. Oleellisimpana menestystekijänä vahvan verkostomaisen mallin vuoksi nousee
toimijoiden välinen yhteistyö ja rajapinnat.
Kansallisen tason tuen ja neuvonnan järjestäminen
Kansallisen tason palveluina tuki- ja neuvontapalveluissa korostuvat erityisesti palveluntuottajien tuki kansallisten tietovarantojen ja palveluiden asiakkaina sekä toisaalta henkilöasiakkaiden yleisneuvonta etenkin digitaalisiin palveluihin liittyen. Palveluntuottajien tuessa korostuu
erityisesti oikea-aikaisuus, välitön reagointi ja palveluntuottajan kokonaisvaltainen tuntemus.
Tällainen tuki on luonteeltaan syvempää asiantuntemusta vaativaa. Kansallisen tason henkilöasiakasneuvonnassa korostuvat suuri volyymi ja toistuvaluonteinen neuvonta.
Luontevinta on, että kansallisten sote-palveluiden tuki ja neuvonta keskitetään mahdollisimman lähelle palveluita tuottavia tahoja. Näin ollen, luontainen toimija kansallisella tasolla on
Kansaneläkelaitos (Kela). Kelalla on hyvät valmiudet toteuttaa laajaa kansallista asiakaspalvelutyötä osana tehokasta toimisto- ja puhelinasiakaspalveluaan.
Palveluntuottajien tuessa on pyrittävä ympärivuorokautiseen palveluun toimintaprosessien
tukemiseksi. Henkilöasiakkaiden tuessa on korkean massan ja toistuvuuden vuoksi panostettava automaatioon. Robotiikan avulla merkittävä osa yhteydenotoista on mahdollista ohjata
oikeisiin palvelukanaviin tai ratkaistavissa ilman henkilön tekemää asiakasneuvontaa. Kansallisen tason tuki toteutetaan ensivaiheessa ihmisten tekemän asiakaspalvelun lisäksi chatrobotiikalla joka kattaa sekä Kanta-palvelut että valinnanvapauden toiminnan.

4.3.6 Seuranta, arviointi ja tiedolla johtaminen
Maakunta toimii sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjänä vastaten alueensa palveluketjujen toimivuudesta ja se tarvitsee kokonaiskuvan palveluverkkonsa toiminnasta. Tähän kokonaiskuvaan kuuluu keskeisesti valinnanvapauden piirissä olevat tiedot.
Maakunnan näkökulmasta tarvitaan mm. seuraavia tietokokonaisuuksia:
 toteutuvatko tuottajaehdot ja määritellyt palveluketjut?
o mitkä ovat konkreettisia mittareita näille; erilaiset palvelun laatuun liittyvät kriteerit, palvelun/hoidon dokumentoinnin laatu
 talouden seuranta,
o kapitaatiomallin kustannukset ovat hyvin ennakoitavia, mutta suoraan valinnanvapauteen kuuluu myös suoritepohjaisia osuuksia ja mahdollisia
kannustinperusteisia osuuksia. Näiden takia maakunta tarvitsee reaaliaikaisen seurannan toteumiin sekä ennusteen
o myönnetyt henkilökohtaiset budjetin ja näiden toteutumien seuranta on
tarpeellista kokonaisuuden ja yksittäisten asiakkaiden osalta
o asiakassetelin osalta tarvitaan myös toteumatiedot käynneistä ja maksatuksesta
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kannustinperusteisten osuuksien laskentaan käytettävä työmäärä ei saa
ylittää kannustimien ja sanktioiden käytöstä aiheutuvia hyötyjä; järkevää
vasta, kun voidaan tehdä automaattisesti
o Sote-tietopakettien odotetaan olevan keskeisin väline myös valinnanvapauden palveluiden toiminnan ja talouden seuraamisessa ja vertailemisessa maakunnan tasolla (16 tietopakettia) ja kansallisella tasolla (5 tietopakettia)
palvelun laatuun liittyvät tiedot
o asiakassuunnitelma on keskeinen yksilön palvelukokonaisuutta kuvaava
tietosisältö; asiakassuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutuminen
on mittari tuottajien seurannalle
o erilaisia muita mittareita kuten reklamaatioiden määrä, asiakkaiden laatupalautteet, diabetes-hoitotasapaino, lähetteiden määrät (huomioiden oikeutus)
o otettava huomioon, että merkittävä osa palvelun laatuun liittyvistä kriteereistä ei ole havaittavissa lyhyellä aikavälillä, vaan vaikutukset ilmenevät
vuosien kuluessa

Valinnanvapauden esiasteena toteutetuissa palvelusetelikokeiluissa keskeisiksi seurattaviksi mittareiksi on nostettu esimerkiksi seuraavia tekijöitä:
 valinnan tehneiden lukumäärä
 vaihtajien lukumäärä ja vaihdon syyt
 tuottajien laatimat lähetemäärät
 käyntikerrat per episodi
 rationaalinen lääkehoito
 vapaiden aikojen saatavuus (esimerkiksi T3 eli kolmas vapaa aika kiireettömään
hoitoon)

Kuvio 1.

Seuranta, arviointi ja tiedolla johtaminen

Kuva-ohjelma ja sen työt, onko sovittu jatkoaskelmia??
Tietojen keruu on syytä käynnistää välittömästi laajan valinnanvapauden alkaessa, mutta
käytännössä kaikkia tavoitetilan mukaisia mittareita sekä kannustimia (ja sanktioita) ei ole
mahdollista saada käyttöön kovinkaan nopeasti. Käsitys tietojen keruuseen liittyvästä tavoitetilasta tietomalleineen pitäisi kuitenkin olla olemassa alusta lähtien. Tällä hetkellä valinnanvapauskokeiluissa käytettyjen mittareiden tietotarpeista vain pieni osa on suoraan saatavilla
esimerkiksi Kanta-palvelusta. Kuitenkin tavoitetilassa Kanta-palvelun sekä palvelutuotannon
seurantapalvelun pitäisi tuottaa yhdessä tarvittava tieto.
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4.3.7 Valinnanvapauden suhde laajempaan sote-toisiokäytön
arkkitehtuuriin
Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuurityön rinnalla on valmistelu sote-tietojen tietoturvallisen hyödyntämisen lainsäädäntöä ja tähän liittyvää kokonaisarkkitehtuuria.
Seuraavassa on listattu tässä toisiokäytön kokonaisarkkitehtuurikuvauksessa tunnistettuja
arkkitehtuurin kehittämisvaatimuksia maakuntien aloittaessa toimintansa ja myöhemmässä
vaiheessa.
 Maakuntien aloittaessa toimintansa (n. vuonna 2020)
o Valtakunnalliselle tasolle tiedon keruun ja julkaisemisen kehittäminen asiakaslähtöisesti, toissijaiskäytön tietomalli, vastuut, 1. vaiheen mittarit olemassa olevista, tiedonkeruun kustannustehokkuus ja tiedon tuotannon ajantasaisuus, poikkeamien havainnointi ja hälytykset sekä tutkimus- ja kehityslupakäytännöt
o Yhteistoiminta-alueiden tasolle kokonaisvaltainen toimintamalli, kokonaisarkkitehtuuri sekä tiedonkeruun rajapinnat
o Maakunnan tasolle 1. vaiheen mittarit olemassa olevista, maakunnan kokonaisarkkitehtuuri, prosessien ja kirjaamisen yhdenmukaisuus, yhtenäiset
työkalut sekä tuottajien seuranta- ja valvontajärjestelmät
o Tuottajan tasolle toiminnan turvallisuuden ja laadun seuranta, tietotuotanto
maakunnallisiin ja valtakunnallisiin tarpeisiin, laadukkaan tiedon hyödyntäminen, kirjaamisen kehittäminen sekä kokonaisarkkitehtuurin laadinta
 Myöhemmässä vaiheessa (n. vuonna 2025)
o Valtakunnalliselle tasolle päällekkäisten ratkaisujen minimointi, 2. vaiheen
mittareiden määrittely, Kanta-palveluiden hyödyntäminen tiedonkeruussa,
yhtenäisten tietorakenteiden, tiedonkeruun standardien ja tietojärjestelmien
hyödyntäminen sekä tehokkaat data-analytiikkaratkaisut kansalliseen ja
maakunnalliseen sote-toiminnan ohjaamiseen
o Yhteistoiminta-alueiden tasolle tietoaltaiden hyödyntämisen mahdollistuminen sekä tietoaltaiden roolin selkeytyminen suhteessa valtakunnallisiin ja
maakunnallisiin tietoaltaisiin
o Maakunnan tasolle 2. vaiheen mittareiden määrittely, vertailutietojen hyödyntäminen, maakunnallisten tietojärjestelmien yhtenäistäminen, kansallisten
tietojärjestelmien hyödyntäminen sekä liityntä yhteistoiminta-alueen tietoaltaaseen
o Tuottajan tasolle palvelutuotannon tietotuotannon kehittäminen sekä maakunnallisen ja valtakunnallisen vertailutiedon tekeminen helposti hyödynnettäväksi
Toisiokäytön kokonaisarkkitehtuurissa on määritelty seurattavan tiedon pääprosessit. Valinnanvapauden osalta seurantatarpeet liittyvät ennen kaikkea jatkuvaluonteiseen tiedon hyödyntämiseen.
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Kuvio 1.

Seuranta, arviointi ja tiedolla johtaminen

Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan on syytä nojautua toisiokäytön osalta
mahdollisimman laajasti ko. kokonaisarkkitehtuuriin, eikä tuottaa erillisiä ratkaisuja.

4.4 Tietoarkkitehtuuri
Tietoarkkitehtuurin kuvauksessa on esitetty toimijoiden väliset tietotarpeet, käsitemallit, päätietoryhmät, tietovarannot sekä valinnanvapauden toteutuksessa tarvittavat luokitukset ja tietorakenteet.
 Sopimuskokonaisuudesta on puhuttu että tehtäisiin kuvaus (ei ole tehty?)

4.4.1 Toimijoiden väliset tietotarpeet
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Kuva x. Toimijoiden väliset tietotarpeet

4.4.2 Käsitemalli
Valinnanvapauden kokonaisuuteen liittyvät käsitteet on kuvattu seuraavissa käsitemalleissa. Käsitemallien on tarkoitus havainnollistaa käsitteiden riippuvuuksia, mutta ne eivät ole
kaikilta osin eksakteja. Käsitemallit on rakennettu kunkin ydinkäsitteen ympärille, joita ovat:
- Asiakas
- Asiakkuustiedot
- Maakunnan järjestämä (tarjottava) palvelu tai palvelukokonaisuus
- Asiakkaalle annettava (suunniteltu tai toteutunut) palvelu sekä
- Maksu tuottajalle
Asiakkaaseen ja asiakkuuteen liittyvät keskeiset käsitteet on koottu yhteen malliin. Edellisten lisäksi ydinkäsitteisiin lukeutuvat toimijat, joiden osalta käsitemalli on kuvattu jo toimintaarkkitehtuurin yhteydessä. Oheisten osakokonaisuuksien käsitemallien lisäksi liitteessä 1 peruskäsitteet on kuvattu yhteen malliin.
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Kuvio X.

Asiakkaan ja asiakkuuden keskeiset käsitteet

Käsite
Ajanvaraus
Asiakas

Asiakasseteli
Asiakassuunnitelma

Asiakasmaksukertymä

Asiakkuustiedot
Demografiset ja sosioekonomiset
tiedot

Henkilökohtainen budjetti

Kuvaus
Asiakkaan palveluiden antamista varten tehty resurssivaraus.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas, käytetään usein
synonyyminä kansalaiselle, mutta voi olla myös toisen
maan kansalainen. Asiakas voi olla sosiaalihuollossa
myös ryhmäasiakkuuden myötä useampi yksilö.
Asiakkaalle myönnetyt asiakassetelit palveluiden hankkimista varten
Asiakkaalle laadittu suunnitelma, johon on yhteistyössä
asiakkaan kanssa kirjattu asiakkaan terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin asioiden tavoitteita ja edistämisen
suunnittelua. Asiakassuunnitelma tulisi tehdä palvelutarpeen arvioinnin ja selvityksen perusteella.
Asiakasmaksulain mukainen asiakasmaksukertymä, jota
seurataan, jotta maksukaton täytyttyä asiakasmaksuja ei
enää peritä.
Asiakkaaseen liittyviä tietoja, joiden avulla voidaan
tunnistaa hänen asiakkuuksiaan eri sote-toimijoilla.
Henkilötiedot ja mm. suoran valinnan korvaukseen
vaikuttavat elämäntilanteeseen liittyvät tiedot. Tiedot
voivat olla hajaantuneina useampaan tietojärjestelmään
ja vaatia päättelyä.
Asiakkaalle mahdollisesti maakunnan liikelaitoksen
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Lähete

Maksukatto
Maksuluokka

Myönnetyt palvelut
Palveluntuottaja (tai yhteenliittymä)
Palveluntuottajan valinta

Palveluohjauskriteeristöt
Palvelutarpeen arvio

toimesta myönnetty budjetti palveluiden käyttöön.
Tässä yhteydessä tarkoitetaan asiakkaan osoittamista
palvelutarpeen arvioon maakunnan liikelaitokseen sellaisen palvelutarpeen osalta, joka ei kuulu suoran valinnan palvelun piiriin.
Raja, jonka ylitse asiakasmaksuja ei vuosittain peritä.
Maksuluokka määräytyy yhdistelmästä asiakkuustietoja
ja kapitaatiomaksun suuruus määräytyy osin tämän
perusteella.
Palvelut, joita asiakas on oikeutettu saamaan palvelutarpeen arvion perusteella.
Ks. erillinen käsitemalli toiminnallista arkkitehtuuria
kuvaavassa osiossa.
Valinnat, joita asiakas on tehnyt palveluntuottajien
suhteen. Ks. eri valinnan mahdollisuudet tämän dokumentin toiminnallisesta arkkitehtuuria kuvaavassa osiossa.
Periaatteet, joita hyödynnetään palvelutarpeen arvioinnissa.
Ammattihenkilön tekemä arviointi asiakkaan palvelutarpeesta ja oikeutuksesta sote-palveluihin.

Tarjottavaan palveluun tai palvelukokonaisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet on koottu yhteen malliin. Tarjottavalla palvelulla tarkoitetaan maakunnan palveluvalikoimaa - ei henkilökohtaisella tasolla palvelutarpeen arvion perusteella tarjottavaa palvelua.
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Kuvio X.

Tarjottavan palvelun tai palvelukokonaisuuden keskeiset käsitteet

Käsite
Asiakassetelillä tarjottava palvelu
Asiakassuunnitelma
Ei-lakis. suoran valinnan palvelu
Korvaus- ja tuottajaehdot
Lakis. suoran valinnan palvelu
Maakunta/palvelun järjestäjä
Muu palvelu (esim. HG)
Palveluluokitus
Palveluntuottaja (tai yhteenliittymä)
Tarjottava palvelu tai palvelukokonaisuus
Tuottajasopimus (sote-keskus tai
suun th yksikkö)

Kuvaus

Annettavaan palveluun liittyvät keskeiset käsitteet on koottu yhteen malliin.

Kuvio X.

Käsite

Annettavan palvelun keskeiset käsitteet

Kuvaus
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Annettava palvelu
Asiakas
Maakunta/palvelun järjestäjä
Maksu
Palveluntuottaja (tai yhteenliittymä)
Palvelutarpeen arvio
Tarjottava palvelu tai palvelukokonaisuus
Tuottajasopimus (sote-keskus tai
suun th yksikkö)
Saadut palvelut
Myönnetyt palvelut

Palvelut, joita asiakas on saanut terveytensä ja hyvinvointinsa varmistamiseksi.
Palvelut, joita asiakas on oikeutettu saamaan palvelutarpeen arvion perusteella.

Palveluntuottajat

Palvelusopimus

Palvelun järjestäjät

Laadunarviointi

Kansalaiset
Palvelupaketit ja
hinnasto
Toteutuneet
palvelutapahtumat

Oikeudet
palveluihin
(Palvelusetelit )

Kapitaatio

Laskutustiedot

Kuva x. Maksu tuottajalle
Käsite

Kuvaus

Maksuaineisto
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Annettava palvelu
Asiakas
Maakunta/palvelun järjestäjä
Maksu
Palveluntuottaja (tai yhteenliittymä)
Palvelutarpeen arvio
Tarjottava palvelu tai palvelukokonaisuus
Tuottajasopimus (sote-keskus tai
suun th yksikkö)

4.4.3 Päätietoryhmät
Päätietoryhmät ryhmittelevät osin käsitemallissa tunnistettuja kohteita ja osin käsitemallia
tarkempia tietokokonaisuuksia. Päätietoryhmät on jaettu ylätasolla järjestäjän ja tuottajan
tietoihin sekä näitä yhdistäviin sopimustietoihin, asiakkuustietoihin, palveluiden toteuma- ja
seurantatietoihin, maksutietoihin sekä näiden ulkopuolelle jääviin muihin kansallisesti sovittuihin ja määriteltyihin tietoihin. Kuvassa valkoiset tietokokonaisuudet ylläpidetään valinnanvapauden arkkitehtuuriratkaisujen sisällä ja tummanharmaalla merkityt tietokokonaisuudet
ovat varsinaisten valinnanvapauspalveluiden ulkopuolella ylläpidettäviä.

Päätietoryhmät
(LUONNOS)
”VV:n
ulkopuolisten”
tietojen
hyödyntäminen

Tietojen hallinta
”VV:n sisällä”

TBD, kesken,
ei tiedetä?

Asiakkuustiedot
Asiakkaan
perustiedot

Ajanvaraukset

Myönnetyt
asiakassetelit

Henkilökohtainen
budjetti

Suoran valinnan
palvelutarpeen
arviot

Tuottajavalinnat
*

Maksetut
asiakasmaksut

”Maksuluokka”

Tuottajatiedot
Perustiedot

Toiminnan ja
talouden tiedot

Tarjottavat vvpalvelut

Sopimustiedot
Maksatusperusteet

Palveluiden
hinnat ja muut
ehdot

Hyväksytyt
tuottajat

”Tuottajakohtaiset
hinnat??”

Yhteiskuntavastuutiedot

Maksuosoite

Reklamaatiot

Kansallisesti sovitut tiedot
Yleistieto ja
informointi
vv:sta

Valvonta- ja
seurantatiedot

Kansalliset
tarvetekijät

Palveluohjauskriteeristö

* ks. valinnan kohteet kuva

Toteuma- ja seurantatiedot

Järjestäjän tiedot
Tuottajavaatimukset

Perustiedot

Lakisääteiset vvpalvelut

Maakunnan
omat vv-palvelut

Maksutiedot

Palvelutuotannon
toteutumatiedot

Saadut palvelut
ja kustannukset

Korvausperusteet

Maksutiedot

Asiakas- ja
potilastiedot

Asiakassuunnitelmat

Kapitaatioperusteiset
korvaukset

Kannusteperusteiset
korvaukset

Palvelutarpeen
arvio

Tilastot vvpalveluiden
käytöstä

Suoriteperusteiset
korvaukset

Asiakaspalautteet ja
arviot

Laatutiedot

Lähetteet

Kuvio 1.

Valinnanvapauden päätietoryhmät

4.4.4 Tietovarannot
Seuraavassa kuvassa x on esitetty valinnanvapauden ratkaisuarkkitehtuurin piiriin kuuluvat
tietovarannot (keltainen laatikko) sekä valinnanvapauteen oleellisesti liittyvät, mutta sen ratkaisuarkkitehtuurin ulkopuoliset tietovarannot (harmaa laatikko). Tietovarantojen osalta on
tehty alustavaa vaiheistusta siten, että kuhunkin valinnanvapauden laajuuteen kuuluvan palvelun kehitykselle on asetettu prioriteetti 1-3. Arvot 2-3 eivät välttämättä tarkoita, ettei ko. tietovarantoja ole tarpeen toteuttaa, vaan että voidaan mennä nykymenettelyillä siirtymäkauden
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ajan. Tietojärjestelmäpalveluiden osalta on lisäksi arvioitu sijoittumista hajautuksen vs keskityksen näkökulmasta.

Kuva x. Tietovarannot
Seuraavassa on kuvattu kutakin tietovarantoa OVATKO RIITTÄVÄN ITSEÄÄN KUVAAVIA ETTEI TÄTÄ TARVITSE?
Tietovaranto
Ajanvaraukset
Asiakas- ja potilastiedot

Kuvaus

Vastuu
Tuottajakohtainen tiedonhallinta,
tiedot myös Kantaan
Keskitetty Kanta, alueelliset
APTJ

Valinnanvapauden
asiakkuustiedot

Keskitetty kansallisesti

Kansalaisen viestihistoria
Asiakaspalautteet
Laaturekisterit

Keskitetty kansallisesti

Maakunnan valinnanvapauspalvelut
Maksuaineisto

Reklamaatiot
Palveluntuottajalain
tuottajarekisteri
Palvelutietovaranto
Rekisterinpitäjärekisteri
SOTEorganisaatiorekisteri
Yleinen yritysrekisteri
Paikkatiedot
Väestötiedot
Palveluntuottajan
toiminnan ja talouden
tiedot
Toteuma- ja seurantatiedot
Sopimus- ja hyväksyntärekisteri
Tilastotiedot ja rekisteriilmoitukset
Palveluluokitus
Palveluohjauskriteeristöt
Viranomaisen käsikirja
Yleistietoa valinnanva-

Keskitetty kansallisesti
Maakuntakohtaisia
ratkaisuja,
osin keskitetty THL:ään
Maakunnallinen,
rajapinnalla
valtakunnalliseksi (suomi.fi)
Keskitetty kansallisesti, hajautettu
maakunnallisesti
hebu/asiakasseteli pohjalta
Keskitetty kansallisesti
Keskitetty kansallisesti
Keskitetty kansallisesti
Keskitetty kansallisesti
Keskitetty kansallisesti
Keskitetty kansallisesti
Keskitetty kansallisesti
Keskitetty kansallisesti
Keskitetty kansallisesti

Keskitetty kansallisesti, tieto
tuotetaan rajapinnan kautta
Maakunnallinen,
rajapinnalla
valtakunnalliseksi,
yhtenäinen
tietomalli
Keskitetty kansallisesti, tiedonkeruu alueellisesti
Keskitetty kansallisesti
Kansallinen, jossa maakunnallisia
tarkennuksia
Keskitetty kansallisesti
Keskitetty kansallisesti, maakunta
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paudesta

tuottaa osan

4.4.5 Luokitukset
Valinnanvapauden arkkitehtuurin toteuttaminen edellyttää tiettyjä yhteisesti sovittuja luokituksia. Tässä yhteydessä on erityisen keskeisinä tunnistettu yhteinen palveluluokitus sekä
palvelutapahtumaluokitus.
Yhteinen palveluluokitus tarvitaan palveluntuottajien rekisteröitymisestä ja maakunnan palveluiden hallinnasta asiakkaan palveluiden löytämiseen sekä palvelutuotannon vertailtavuuteen
asti. Palveluluokituksen pitää olla vähintään yhteensopiva eri asiayhteyksissä käytettyjen muiden vastaavien luokitusten kuten puolesta asioinnin palveluluokituksen kanssa. Palveluluokituksen tuottaminen on roolinsa mukaisesti THL:n tehtävä ja luokitus tarvitaan hyvin nopeasti,
ettei käyttöön oteta laajamittaisesti sellaisia ratkaisuja, joita ei ole mahdollista tai järkevää
yrittää yhteismitallistaa. Palveluluokituksen on oltava lähtökohtaisesti hierarkkinen siten, että
eri käyttötarkoituksissa voidaan hyödyntää yleisempää luokitusta ja toisaalla tarkempaa luokitusta kuitenkin siten, että tämä eritasoiset luokat voidaan kytkeä hierarkiassa toisiinsa.
Palvelutapahtumaluokituksen tulee puolestaan voida toimia valinnanvapauden yhteydessä
muun muassa asiakasmaksuihin liittyvien korvausten perusteena. Tällä hetkellä ei ole muuta
kansallisesti yhtenäistä perustetta asiakasmaksujen perinnän pohjaksi, joskaan myöskään palvelutapahtuma ei ilman yhtenäistä ja tarkoitukseen sopivaa tyyppiluokitusta voi toimia sellaisena. Vastaavasti myös muissa yhteyksissä on tunnistettu tarpeita palvelutapahtuman jatkokehittämiselle mm. siten, että Omakantaan saadaan asiakkaalle ymmärrettävä näkymä saatuihin
palveluihin ja nämä tarpeet on hyvä toteuttaa yhdellä kertaa. Välttämättä kaikkia käyttötarkoituksia ei ole järkevää kytkeä yhteen luokitukseen, vaan saatetaan tarvita nykyiseen tapaan
useita luokituksia. Asiakasmaksulaki ja sen uudistaminen on tarpeellista huomioida luokituksen kiinnittämisen yhteydessä.
Tällä hetkellä palvelutapahtuman tyyppiin suoraan tai epäsuorasti kytkeytyviä luokituksia
ovat:
Palvelutapahtumaluokitus - 1.2.246.537.6.88.2008
Tunniste
PT100
PT101
PT102
PT103
PT104
PT105
PT106
PT107

Lyhenne
Alkupvm
Vuodeosastohoitojakso
01.01.2008
Käynti vastaanotolla
01.01.2008
Ammattihenkilön käynti asiakkaan luona
01.01.2008
Asiakaskontakti ilman käyntiä
01.01.2008
Konsultaatio
01.01.2008
Asiakkaan asioiden hoito ilman asiakaskontaktia 01.01.2008
Muu laitoshoitojakso
01.01.2008
Sarjahoito
01.01.2008

Palvelutapahtuman laji – 1.2.246.537.5.40156.2008
Tunniste
1
2

Lyhenne
Alkupvm Loppupvm
Osastohoitojakso 01.01.2008 31.12.2050
Avohoitokäyntitieto01.01.2008 31.12.2050

Loppupvm
31.12.2050
31.12.2050
31.12.2050
31.12.2050
31.12.2050
31.12.2050
31.12.2050
31.12.205

Kommentti [PJS2]: liian yksityiskohtainen… voisi olla liitteessä ja tekstissä
vaan tunnistetut luokitukset ja luonnosa
uudesta asiakasmaksuliikenteen mahdollistavasta palvelutapahtuman tyypittelystä.
Pitäisi olla kyllä sidottu näihin, koska
näissä on osoittain samoja tietoja… voisi
myös pohtia onnistuuko näitä muokkaamalla.
Onko palvelutapahtuman tila miten hyvin
Kantassa? Tämä oleellinen maksun määräytymiseen.
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Potilashallinnon tapahtumalaji – 1.2.246.537.5.40164.2009
Tunniste
1
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8

Lyhenne
Alkupvm
Jono
01.01.2009
Palvelujen osto
01.01.2009
Kotihoito
01.01.2009
Palveluasuminen
31.12.2050
Lähete ja hoitopalaute
01.01.2009
Yhteydenotto hoidon tarpeen arvioimiseksi01.01.2009
Lääkemääräyksen uudistamispyyntö
01.01.2013
Erityinen syy
01.01.2013
Ajanvaraus
01.01.2009
Avohoito
01.01.2009
Osastohoito
01.01.2009
Konsultaatio
01.01.2009
Toimenpide
31.12.2050
Anestesia
31.12.2050
Laboratorio
31.12.2050

Loppupvm
31.12.2050
31.12.2050
31.12.2050
31.12.2050
31.12.2050
31.12.2050
31.12.2050
31.12.2050
31.12.2050
31.12.2050
31.12.2050
31.12.2050
31.12.2050
31.12.2050
31.12.2050

Edellisten lisäksi ostopalvelun valtuutuksen on tarpeen arvioida uusien luokitusten tarve. Esimerkiksi ”valinnanvapausinstrumentin tyyppi” on oletettavasti tarpeellista ilmaista ostopalvelun valtuutuksessa. Nämä voinevat olla potilaskohtaisen ostopalvelun alityyppejä.

4.5 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri
Tietojärjestelmäarkkitehtuurin kuvauksessa on ensimmäiseksi esitetty kuvaus tietovirroista
toimijoiden välillä sekä toimijoiden ja valinnanvapauden tiedonhallintapalveluiden välillä.
Jatkossa valinnanvapauden tiedonhallintapalvelua ja muita tunnistettuja tietojärjestelmäpalvelutarpeita on palasteltu tietojärjestelmäpalvelukuvauksessa.



Mitä palveluita käytetään ja tuotetaan, pohja on olemassa tarvitaan vastuiden kiinnittäminen
Tunnistetaan tarpeelliset rajapinnat (olemassa oleva - tuunauksella saatavissa / kokonaan uusi)

4.5.1 Tietovirrat
Oheinen kuva esittää keskeisimpiä tietovirtoja eri toimijoiden välillä ja toimijoiden sekä valtakunnallisten tiedonhallintapalveluiden välillä. Valtakunnalliset tiedonhallintapalvelut on käsitetty yhtenä kokonaisuutena ja kuvaus on yleistetyllä tasolla; todellisuudessa palveluiden toteutukseen käytetään useita alustoja ja ratkaisuja.
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Kuva x. Tietovirrat: toimijat ja valtakunnalliset tiedonhallintapalvelut
Liitteen 2 kuvassa valtakunnallisia tiedonhallintapalveluita on avattu edellistä kuvaa tarkemmalle tasolle.

4.5.2 Tietojärjestelmäpalvelut
Seuraavassa kuvassa x on esitetty valinnanvapauden ratkaisuarkkitehtuurin piiriin kuuluvat
tietojärjestelmäpalvelut (keltainen laatikko) sekä valinnanvapauteen oleellisesti liittyvät, mutta
sen ratkaisuarkkitehtuurin ulkopuoliset palvelut (harmaa laatikko). Tietojärjestelmäpalveluiden osalta on tehty alustavaa vaiheistusta siten, että kuhunkin valinnanvapauden laajuuteen
kuuluvan palvelun kehitykselle on asetettu prioriteetti 1-3. Arvot 2-3 eivät välttämättä tarkoita,
ettei ko. palveluita ole tarpeen toteuttaa, vaan että voidaan mennä nykymenettelyillä siirtymäkauden ajan.

Kuva x. Tietojärjestelmäpalvelut

Tietojärjestelmäpalvelut on kuvattu ylhäältä vasemmalta lukien seuraavassa:
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Tietojärjestel-

12

Ryhmä

Kuvaus

Tietovarannot

Vastuu

Neuvontapalvelut
kansalaisille

Neuvontapalvelut

Palvelutietovaranto,
Kela
Yleistietoa valinnanvapaudesta, Valinnanvapauden asiakkuustiedot
(vain tunnisteellinen)

Neuvontapalvelut
palveluntuottajille

Neuvontapalvelut

Ajanvarauspalvelut

Ajanvaraus
ja
palvelunhallinta

Kansalaisneuvonta valinnanvapaudesta.
Neuvontapalvelu pitäisi toteuttaa kokonaisuutena, jossa mukana sähköinen-,
käynti- ja puhelinpalvelu. Yleinen eitunnisteellinen neuvontapalvelu ja
tunnisteellinen neuvontapalvelu.
Tuottajaneuvonta valinnanvapaudesta.
Neuvontapalvelu pitäisi toteuttaa kokonaisuutena, jossa mukana sähköinen-,
käynti- ja puhelinpalvelu
SADe: Kansalainen voi varata aikoja
esimerkiksi henkilökohtaisen profiilin
perusteella järjestettyihin seulontapalveluihin tai hänelle suunnitelman kautta
varattavaksi avattuihin palveluihin.
Ajanvarauspalvelussa voidaan peruuttaa
ja siirtää aikoja sekä hallita hoito/palveluprosesseihin liittyvää alueellista
ohjausta sekä hoito- ja palvelusuunnitelmien toteutumista.
Voi toimia edellytyksenä ajanvaraukselle. Suorassa valinnassa sote-keskus
vastaa. Varsinainen toiminnallisuus ei
tämän kuvauksen laajuudessa
Tietojärjestelmäratkaisut, joilla asiakas
voidaan lähettää maakunnan liikelaitokseen palvelutarpeen arviointiin. Lähetteet
tallennetaan
myös
Kantapalveluihin.
Voi toimia edellytyksenä ajanvaraukselle. Asiakassetelissä, HKB:ssa ja
muissa laajemmissa palveluissa maakunnan liikelaitos. Varsinainen toiminnallisuus ei tämän kuvauksen laajuudessa
Valitaan suoran valinnan palveluntuottaja tai maakunnan liikelaitos (sekä
mahdollisesti jatkossa väliaikainen
valinta).
Valitaan palveluntuottaja, integroituna
osaksi ajanvaraus ym. toiminnallisuuksia, vain harvoin näistä irrallinen valinta

mäpalvelu

Suoran
valinnan Ajanvaraus
ja
palvelutarpeen
palvelunhallinta
arviointi
Lähete liikelaitoksel- Ajanvaraus
ja
le
palvelutarpeen palvelunhallinta
arviointiin

Maakunnan liikelai- Ajanvaraus
ja
toksen
palvelutar- palvelunhallinta
peen arviointi

Suoran
valinnan Asiakkaan valinnan
palveluntuottajan
toteuttava palvelu
valinta
Henkilökohtaisen
Asiakkaan valinnan
budjetin ja asiakas- toteuttava palvelu
setelin palveluntuottajan valinta

Valinnan tekemät- Asiakkaan valinnan Mikäli asiakas ei ole tehnyt sotetömän
väestön toteuttava palvelu
keskuksen valintaa, päätetään jollakin
jakamisen palvelu
logiikalla oletuspalveluntuottaja.

Yleistietoa valinnanva- Kela,
paudesta
kunta?

Ajanvaraukset

Maakunta,
Tuottajat

Asiakas- ja potilastiedot, Tuottaja
Palveluohjauskriteeris- (sote-keskus)
töt
Asiakas- ja potilastiedot, Maakunta
Palveluohjauskriteeristöt

Asiakas- ja potilastiedot, Maakunta
Palveluohjauskriteeristöt

Valinnanvapauden
Keasiakkuustiedot, Palve- la/Omakanta,
lutietovaranto
KaPa/Suomi.fi
Valinnanvapauden
Henkilökohasiakkuustiedot, Palve- taisen budjelutietovaranto
tin tai asiakassetelin
operaattori
Valinnanvapauden
Maakunta
asiakkuustiedot, Palve- (periaatteet
lutietovaranto, Paikka- STM)
tiedot
Valinnanvapauden
Omakanta
asiakkuustiedot,
To- (lähteenä
teuma- ja seurantatiedot asiakkuustiedot)

Kansalaisen omien Asiakkaan valinnan Valintatiedot, asiakasmaksujen kertyvalinnanvapaustieto- toteuttava palvelu
mä/maksukatto,
jen hallinta
myönnetyt, käytetyt ja käyttämättä
jääneet
asiakassetelit/HK-budjetti,
kytkentä viestinvälitykseen (sisällöt
vaiheistuvat)
Järjestäjän näkymä Valinnanvapauden Järjestäjän näkymä, joka toimii mm. Valinnanvapauden
asiakkuuksiin
asiakkuuksien
tiedolla johtamisen välineenä.
asiakkuustiedot
hallinta

1

Kansallinen
palvelu
(lähteenä

Palveluluokitusta tarvitaan käytännössä lähes kaikissa tietojärjestelmäpalveluissa
Väestötietoja tarvitaan käytännössä kaikissa henkilötunnisteellisissa tietojärjestelmäpalveluissa
2

Maa-
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Palveluntuottajan
Valinnanvapauden
näkymä
omiin asiakkuuksien
asiakkuuksiinsa
hallinta

Palveluntuottajan mahdollisuus näkee Valinnanvapauden
tämän valinneet asiakkaat.
asiakkuustiedot

Asiakas- ja potilas- Kanta-palvelut
tietojen käsittely

Kansallisella tasolla Potilastiedon ja Asiakas- ja potilastiedot
Sosiaalihuollon Asiakastiedon arkisto.
Tuottajatasolla asiakas- ja potilastietojärjestelmät.

Pääsynhallintaratkai- Kanta-palvelut
sut
asiakasja
potilastietoihin

Asiakas- ja potilastiedot
(ostopalvelun valtuutukset)

Kansallisella
tasolla
ostopalvelun
valtuutukseen ja muut tietoihin pääsyyn
liittyvät toimintalogiikat. Vastaavat
rakenteet asiakas- ja potilastietojärjestelmissä.
Tuottajan
omien Tuottajahallintapal- Tuottaja hallinnoi omia tietojaan, tiedot
tietojen ylläpito
velu
rajapinnalla tarvittaviin tietovarantoihin.

Organisaatio- ja palvelurekisterit, Palveluntuottajan toiminnan ja
talouden tiedot

Palveluntuottajaksi
Tuottajahallintapal- Tuottajan ilmoittautuminen maakunnan Sopimus- ja hyväksynilmoittautuminen ja velu
henkilökohtaisen budjetin tai asiakasse- tärekisteri
hyväksyntä
telin tuottajaksi.

Sopimuksen tekemi- Tuottajahallintapal- Sopimukset ja hyväksynnät maakunnan Sopimus- ja hyväksynnen ja elinkaaren velu
suoran valinnan palveluntuottajaksi.
tärekisteri
hallinta

Suoritetietojen
tuottaminen
seuranta

Palvelutuotannon
ja seurantapalvelu

Palvelusuoritteiden kirjaus (Annetut
palvelut, Palvelun kestot, kustannukset,
odotusajat ym., Käyttämättä jääneiden
palvelujen veloitus, asiakasmaksut).
Raportointi maakunnille annetuista
palveluista ja niiden kustannuksista ja
vaikuttavuudesta
Lista valinnan tehneistä asiakkaista.
Henkilökohtaisen
Palvelutuotannon
Käytettävissä olevan henkilökohtaisen
budjetin kulutuksen seurantapalvelu
budjetin kulutuksen seuranta ml. "turvaseuranta
rajat ja herätteet"
Maakunnan palve- Maakunnan valin- Maakunnan palvelut ja suhde soteluiden hallinta
nanvapauspalvelui- tietopaketteihin.
den hallinta

Maksettavien korva- Maakunnan valin- Määritellään
korvausperusteet
eri
usten ja tuottajaehto- nanvapauspalvelui- palveluille, tallennetaan maakunnan
jen määrittely
den hallinta
valinnanvapauspalveluihin. On myös
muita kuin palvelukohtaisia kriteereitä
ja korvausperusteita
Tietopalvelut
Valinnanvapauden Tietopalvelun avulla voidaan tuottaa
tietopalvelu
näkymät eri toimijoille: kansalainen,
järjestäjä, tuottaja, viranomainen.
- yleistä valinnanvapaustietoa
- tiedot valittavista lakisääteisistä ja
maakunnallisista palveluista
- tietoa tuottajaehdoista ja korvauksista

Asiakas- ja potilastiedot,
Toteuma- ja seurantatiedot

asiakkuustiedot)
Kansallinen
palvelu
(lähteenä
asiakkuustiedot)
Kelan Kantapalvelut
ja
tuottajat/järjestelmä
toimittajat
Kelan Kantapalvelut
ja
tuottajat/järjestelmä
toimittajat
Kansallinen
(mahd. palvelusetelijärjestelmien
toimittajat
hebu
ja
setelit)
Kansallinen
(mahd. palvelusetelijärjestelmien
toimittajat
hebu
ja
setelit)
Kansallinen
(mahd. palvelusetelijärjestelmien
toimittajat
hebu
ja
setelit)
Kansallinen
(Kanta
ja
tarvittava uusi
palvelu)

Toteuma- ja seuranta- Kansallinen
tiedot, Valinnanvapauden asiakkuustiedot
Maakunnan valinnanva- Maakunnallipauspalvelut
nen, rajapinnalla kansalliseksi
(suomi.fi)
Maakunnan valinnanva- Maakunnallipauspalvelut
nen, rajapinnalla kansalliseksi
(suomi.fi)
Palvelutietovaranto,
Suomi.fi
Yleistietoa valinnanva- Palvelutietopaudesta, Viranomaisen varanto
käsikirja, Maakunnan
valinnanvapauspalvelut,
Asiakaspalautteet,
Palveluohjauskriteeris-

46

Maksujen suorittaminen
Maksatuksen seuranta
Maakuntien välisten
kompensaatioiden
hoitaminen

Maksatuksen
hallinta
Maksatuksen
hallinta
Maksatuksen
hallinta

Asiakasreklamointi

Maksatuksen
hallinta

Järjestäjän
mointi

rekla- Maksatuksen
hallinta

- tietoa palveluntuottajista ja palveluista
- tietoa asiakaspalautteista
- maakunnan väestöön liittyvää tietoa ja
yleistä tilastotietoa
Kela hoitaa maksatuksen, kun maakunta on hyväksynyt maksut
Seurataan kertymää mm. budjetointia ja
budjetin tarkistamista varten
Toisen maakunnan alueelta valittujen
palveluiden korvaus tapahtuu kotimaakunnan toimesta palvelut järjestävälle
maakunnalle.
Korvauksia voidaan
joutua maksamaan väliaikaisten valintojen, kiireellisen hoidon tai pysyvien
toiselta alueelta olevien valintojen
perusteella.
Asiakkaan reklamointi saamastaan
palvelusta. Voidaan hoitaa alkuun
nykyisin menettelyin ja manuaalitoimenpitein.
Maakunta voi reklamoida palvelusta,
mikäli ei ole saatu palvelua, josta
maksettu

töt, Laaturekisterit

Maksuaineisto

Kansallinen

Maksuaineisto

Kansallinen

Maksuaineisto,
To- Maakuntien
teuma- ja seurantatiedot väliset suorat
korvaukset
vai voidaanko
toteuttaa
suoraan Kelan
maksatuksen
kautta?
Reklamaatiot
Nykyiset
menettelyt

Olemassa
olevat kuntien
ja kuntayhtymien ratkaisut, tavoitetilassa Kelan
palvelu?
Asiakasmaksujen
Maksatuksen
Asiakasmaksut kerätään asiakkailta ja Asiakas- ja potilastiedot, Kuntien
ja
laskutus ja seuranta hallinta
seurataan samalla maksukattoa
Toteuma- ja seuranta- kuntayhtymitiedot, Asiakkuustiedot en laskutusratkaisut
Puolesta asiointi
Kansalliset tukipal- Suomi.fi Asiointivaltuudet
Suomi.fi
Suomi.fi
velut
Tunnistautuminen
Kansalliset tukipal- Suomi.fi Tunnistaminen
Suomi.fi
Suomi.fi
velut
Viestinvälitys kansa- Kansalliset tukipal- Suomi.fi Viestit
Kansalaisen viestihisto- Suomi.fi
laiselle
velut
ria
Yritysten perustami- Kansalliset tukipal- TEM:n projekti käynnissä, VRK:n Palveluntuottajalain
Kansallinen
nen ja lupapalvelut
velut
Palvelutietovaranto, THL:n SOPPA- tuottajarekisteri, Yleiprojekti, Valviran PtL:n mukainen nen yritysrekisteri
rekisteri.

Asiakaspalautepalvelut

Laatutietojen
hallinta

Reklamaatiot

Sisällöllisesti rajattu tämän projektin
laajuudesta pois
Asiakaspalaute palvelusta ja/tai palve- Asiakaspalautteet
luntuottajasta. Mahdollinen muu asiakaspalaute.
SADe:
Kansalliset
asiakaspalautekyselyt.
Strukturoidut määrämuotoiset kyselyt
mahdollistavat yhtenäisen tavan antaa
ja kerätä asiakaspalautetta palveluista.
Tuloksia voidaan
hyödyntää palveluntuottajien palvelujen
laadun kehittämisessä ja vertailussa.
Kansalaisille tulokset kertovat palvelujen laadusta.
Spontaanin palautteen palvelu. Palvelun
avulla sosiaali- ja terveysalan asiakkaat
voivat antaa sähköisesti spontaania
palautetta. Spontaanissa palautteessa
lähtökohtana on aina asiakkaan oma
sisäinen tarve kertoa kokemuksestaan
palvelun tuottajalle.

Kansallinen,
tuottajakohtainen. Mm.
palveluvaaka.fi, lääkärihinta.fi,
tekstiviestipohjaiset
palautekyselyt,
Omakantaan
kytketty
palautteenanto

47

Laatutietojen tuot- Laatutietojen
taminen tilastoista ja hallinta
rekistereistä

Maakuntien ja THL:n ylläpitämistä
tilastoista, rekistereistä ja laaturekistereistä tuotettua dataa palvelutuotannosta.
Toiminnan ja talou- Palveluntuottajien
57 §:n mukaiset tiedot palvelun tuottaden tietojen ylläpito yhteiskuntavastuun jan toiminnasta ja taloudesta. Tietojen
tietopalvelu
ylläpito tuottajan toimesta.
Kustannusten
ja Tiedolla johtaminen Maakunnan palveluntuottajien laadun
laadun seuranta
arviointi ja seuranta. Maakunta arvioi
alueen palvelutuotannon tilaa ja pystyy
kohdentamaan tarvittavia toimia. Myös
tuottaja pystyy vertailemaan tuotantokustannuksiaan muihin. Välineenä
esim. sote-tietopaketit.
Palvelujärjestelmän Tiedolla johtaminen Toiminnan kehittämistä ja ohjaamista
seuranta
varten.
- tarvetekijöiden määrittely
- valinnanvapauden tietopalveluiden
kehittäminen
- valinnanvapauden arviointi ja kehittäminen
- tuottajien valvonta ja seuranta
- järjestäjien valvonta ja seuranta
- kustannuskehityksen valvonta ja
seuranta

Tilastotiedot ja rekisteri- Maakunta,
ilmoitukset, Laaturekis- THL
terit
Palveluntuottajan
toiminnan ja talouden
tiedot
Toteuma- ja seurantatiedot,
Asiakasja
potilastiedot, Maksuaineisto

Kansallinen,
suomi.fi?
EPÄSELVÄ
Kansallinen
(SoteDigi
Oy:n rooli?)

Toteuma- ja seuranta- Kansallinen
tiedot,
Maakunnan
valinnanvapauspalvelut,
Laaturekisterit, Tilastotiedot
ja
rekisteriilmoitukset

5 KEHITTÄMISPOLKU
5.1 Kehittämisprosessi ja vaiheittainen käyttöönotto
Valinnanvapautta tukeva tietojärjestelmäkokonaisuus koostuu kansallisesti toteutettavista tiedonhallintapalveluista sekä niihin integroitavista kansallisista, maakuntien ja palveluntuottajien tietojärjestelmistä.
Kansallisen tason tiedonhallintapalveluja toteutetaan Valinnanvapauden KA:n ja sote-muutosten toimeenpano hankekokonaisuudessa. Toteutus jakaantuu useaan hankkeeseen:
 Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (Vati) - Kela
 Kanta-palveluiden sote-muutokset (Soutu) - Kela
 Suomi.fi ja valinnanvapaus - VRK
 Organisaatiorekisteri (Soteri) - Valvira
 Kansallinen palveluluokitus - THL
 Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuurin hallinta ja ylläpito.
Kansallisten valinnanvapauden tiedonhallintapalveluiden kehittäminen vaiheistetaan siten, että
ensimmäinen julkaistava palvelukokonaisuus tukee maakuntien käynnistyviä valinnanvapauspilotointeja kesällä 2018. Pilotointeja varten määritellään tiedonhallintapalveluiden minimitoteutus (MVP, minimum viable product), joka sisältää riittävän toiminnallisuuden, jotta pilottiin lähtevät kunnat kykenevät pilotoimaan valinnanvapautta. Tiedonhallintapalveluiden seuraavissa versiossa toiminnallisuutta laajennetaan inkrementaalisesti kohti lopullista tavoitetilan
ratkaisua lainsäädännön tarkentumisen, tavoitetilalle määriteltyjen vaatimusten sekä pilotoinnin aikana syntyneiden tarpeiden pohjalta. Väliaikaisratkaisuja pyritään välttämään, mutta jo
toteutettuja ratkaisuja voidaan tarkentaa iteratiivisesti pilotoinnista kokemuksia keräten ja
oppien.
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Vaiheittaisessa kehittämisessä noudatettavia keskeisiä periaatteita ovat ’Poikkeuksista valtavirtaan’, ’Yksi yhdenmukainen kansallisen tason ratkaisu’ sekä ’Toiminta perustuu yhteiseen
perustietoon’.

5.2 Pilottikäytön minimitoteutus (MVP 1.0)
Kansallisen tason tietojärjestelmäpalveluiden pilottikäytön minimitoteutuksella (MVP 1.0)
mahdollistetaan maakuntien pilotointien toiminnan aloittaminen. Minimitoiminnallisuus sisältää toiminnallisuudet kansalaisten, palvelun järjestäjien sekä palvelun tuottajien käyttöön.
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Tekeminen jakautuu useamman hankkeen/projektin vastuulle:
• VATI-hanke: Suoran valinnanvapauden tarvitsemat ratkaisut
• SOUTU: Ostopalveluvaltuutus ja tarpeellisten Kanta-sisältöihin ja luokitukseen tarvittavien muutosten valmistelu
• SOTERI: Ensimmäisessä julkaisussa hyödynnetään nykyistä olemassa olevaa organisaatiorekisteriä. Hankkeessa toteutettava uusi organisaatiorekisteri otetaan käyttöön
myöhemmissä julkaisussa. MVP:n ja kokonaisuuden suunnittelun kannalta SOTERIn
tietomallit valmistuvat MVP aikataulussa.
• Suomi.fi: Ensimmäisessä julkaisussa käytössä on palvelutietojen kuvaukset palvelutietovarannossa (PTV) sekä palvelutuottajien vertailu ja siirtyminen valinnan tekemiseen Omakannan puolelle. Kelan VATI-palveluiden hyödyntämisestä on suunnitelma
ja mahdollisuuksien mukaan osa integraatioista toteutettuna.
• Integraatiot potilas- ja asiakastietojärjestelmiin: PTJ ja ATJ voivat saada rajapinnan
kautta tiedon valinnan tehneistä asiakkaista sekä mahdollisuuden hakea asiakkaasta
hoitoprosessin tarvitsemia tietoja (ostopalveluvaltuutus)
• THL: Palveluluokitus
• THL: Laatu- ja saatavuustiedot palveluntuottajittain
MVP:n osalta on varmistettava että PTV:ssä ja setelijärjestelmien hakemistoissa on yhtenevät yksilöintitunnukset (OID) sote-organisaatiorekisterin kanssa. Näin saadaan varmistettu minimitason yhteys sote-organisaatiorekisteriin ja tätä kautta nykyiseen Valverirekisteriin. Soteri-työssä huomioidaan migraatio nykyisistä ratkaisuista ja olemassa olevien integraatiorajapintojen säilyttäminen.

Roadmap
Q2

Q1

Q4
2017

2018

2018

Q3
2018

Q4
2018

Maakuntien pilotoinnit
Maakuntien pilotoinnit
Maakuntien pilotoinnit
KELAVV
Jatkokehitys

KELAVV
Suoran valinnanvapauden tarvitsemat ratkaisut

SOUTU
Jatkokehitys

SOUTU: Ostopalveluvaltuutus, Ostopalveluvaltuutuksen hyödyntäminen (suora valinta & hebu)
Ostopalveluvaltuutuksen
hyödyntäminen (PTJ & ATJ)

SOTERI
Uusi organisaatiorekisteri (käyttöönotettu rekisteri)

SOTERI
Uusi organisaatiorekisteri (tietorakenteet)

Suomi.fi
Jatkokehitys (palvelujen kuvailutiedot, sanastot, ontologiat)

Suomi.fi
(PTV + Palvelutuottajien vertailu + Omakanta integraatio)
THL
Palveluluokitus

THL
Laatu- ja saatavuustiedot

Setelijärjestelmät
(ostopalveluvaltuutuksen tuottaminen, asiointiportaalit, organisaatio-oid)

50

LÄHTEET
Palveluseteli- ja ostopalvelutietojärjestelmien hyödynnettävyys erikoissairaanhoidossa ja sotekuntayhtymissä, Kuntaliitto, Työryhmän loppuraportti 26.8.2016, Helsinki 2016
(https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Akusti_palveluseteli_ja_ostopalvelu
jarjestelmaselvitys_raportti_26082016_Julk.pdf)
Lähteet-tyyli on lähdeluettelon tekstityylin nimi. Kyseisessä tyylissä ensimmäisessä rivissä on
negatiivinen sisennys.
Lorem ipsum dolor sit amet dolor sit amet. Lorem ipsum dolor dolor sit amet. Lorem ipsum
dolor sit amet dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet dolor sit amet. Lorem ipsum dolor dolor sit amet.

Liite 1. Käsitemalli
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Liite 2. Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut ja tietovirrat

