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Ryhmätyöt

● Ryhmä 1: Maakuntien ja kansallisten ratkaisujen kokonaisarkkitehtuuri, 

avoimet/linjaamattomat asiat (Jari Porrasmaa)

● Ryhmä 2: Suorite- ja kannustinperusteiset korvaukset (Mikko Meuronen)

● Ryhmä 3: Valinnanvapauspalveluiden rajapinnat, tietotarpeet (Mikko 

Poutanen)

● Ryhmä 4: Käyttöönoton prosessi ja tuki järjestäjille ja tuottajille suoran

valinnan palveluiden piloteissa (Kela, VRK)

● Ryhmä 5: Vertailupalvelun tilanne ja tarpeet (VRK, THL)



Ryhmä 1: Avoimia ja linjaamattomia asioita
arkkitehtuurissa

● Asiakasmaksujen kerääminen

● Palvelutuotannon seurantapalvelu

● Suorite- ja kannustekorvauksien arkkitehtuuriskenaariot (ryhmän 2 tuotoksiin liittyen)

● Teknologia-arkkitehtuuriin liittyvät rajapintastandardien valinnat

● Mikäli lähtötietoja käytettävissä

○ Asiakassuunnitelma

● Sekä jos aikaa käsittelyssä jää

○ Henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelin kokonaisuus, 

○ Kansalaisten palvelupolut, 

○ Organisaatiotietojen hallinnan katselmointi myös kentän näkökulmasta



Ryhmä 2: Suorite- ja kannustinperusteiset 
korvaukset (Mikko Meuronen)

● Maakuntien suunnitelmat suorite- ja kannustepohjaisille korvauksille?

● Mitä tietoja tarvitaan näiden laskennassa?

● Mistä tiedot saadaan? Mitä kansallisia ja alueellisia tietovarantoja

hyödynnetään?

● Kansallisten laaturekistereiden rooli vaikuttavuuden arvioinnissa?

● Tarvitaanko Kelan palveluista tukea suorite- ja kannustinperusteisten

korvauksien käsittelyyn?



Ryhmä 3: Valinnanvapauspalveluiden rajapinnat, 
tietotarpeet (Mikko Poutanen)

● Rajapintojen läpikäynti Tuottajahallintapalvelun, Valintapalvelun ja 

Palvelutuotannon seurantapalvelun osalta

● Yleistä rajapinnoista

● Maakuntatason tietotarpeet suhteessa kansallisen tason tietosisältöihin

● Vastuujako maakunta - kansallinen tarvittavien ominaisuuksien toteutuksessa

● Toisiokäytön näkökulma



Ryhmä 4: Käyttöönoton prosessi ja tuki järjestäjille
ja tuottajille suoran valinnan palveluiden piloteissa
(Taina Martikainen)

● Kahdessa alaryhmässä palveluntuottajan ja palvelunjärjestäjän näkökulmasta

käyttöönottoprosessin vaiheet ja kesto

● Erillisenä näkökulmana opastus ja neuvonta -tarpeet

● Tarkoituksena hyödyntää osallistujien aiempia kokemuksia vastaavista

käyttöönottohankkeista



Ryhmä 5: Vertailupalvelun tilanne ja tarpeet (Outi
Lindqvist, Mari Kervinen)

● Sote-tietopalvelun kehittämisen tilanne

● Tarpeet vertailupalvelun tietosisällöille
● Sijainti, hoidon saatavuus/jono tiedot, hoidon vaikuttavuus tiedot, asiakaskokemus 

tiedot, ym

● Mistä tietolähteistä tietoja saadaan ja kuinka ne kerätään?

● Vaiheistus, mitä tehdään missäkin vaiheessa? MVP ja jatkoiteraatiot

● Pohja kuntoon, tietopalvelun rakentuminen Valviran tietojen (Valveri-Soteri) ja 

Kelan tuottajanhallintapalvelun kautta

○ Mitä tietoa THL:n rekistereistä löytyy tuottajittain? Miten kansalliset laaturekisterit 

voivat tukea valintoja 2025? 



Avoimia ja linjaamattomia
asioita arkkitehtuurissa

Jari Porrasmaa, Marko Jalonen



Asiakasmaksujen kerääminen, nykytila, tavoitetila, 
välivaiheet
• Nykytila:

• Paljon käsityötä

• Muodostuminen integroitu PTJ:iin

• Erillinen asiakaslaskutus (seuranta ja 

reklamaatioiden käsittely työlästä)

• Maksukaton seuranta hankalaa 

(maksujen ei seurata kootusti)

• Tavoitetila
• Automatisaatio (palvelutapahtuman ja 

Kanta-palveluiden hyödyntäminen)

• Hoidettavissa erillään PTJ:stä

• Soten ja asiakasmaksujen 

muodostumisen selkeämpi jäljitettävyys

• Maksukaton seurannan helpottaminen 

(kaikki maksut saatavilla kootusti)

• Välitila:

• THL:n palvelutapahtuma luokittelu käyttöön 

yksityisen sektorin PTJ:ssä

• Jos Kanta muutokset eivät ennätä, kevyt tiedonsiirto 

esim. CSV turvapostilla käyttäen THL luokitusta 

(rakennetaan tavoitetilaa)

• Avoimet asiat
• Palvelutapahtuman hyödyntämismahdollisuudet

• Tiedon saanti laskuttamista ja seurantaa varten 

(Kanta-palvelut?)

• Välineet maksukaton seurantaan

• Ehdotukset lakityöryhmälle? Lausunnoissa tullut 

palaute 

• Toteutustapa: vastuutettu maakunnille, mutta uutena 

asiana voisi olla järkevää tehdä yhteinen toteutus?

• Sotedigi tai Kela mahdollisena toteuttajana?

• Maakuntien perintö kunnilta? Näiden 

ohjelmistojen muokkaus vastaamaan 

tavoitetilaa? 



Palvelutuotannon seurantapalvelu

● Lähtökohta alkuvaiheessa pienet laajennukset Kantaan

● Maakuntien tarpeet järjestäjän tietomalli -kokonaisuudesta

● Suhde tiedolla johtamisen kokonaisuuteen? 

● Eri säädösten yhteistulkinta - toteutustapa ja olemassa olevien ratkaisujen

sekä tavoitetilan huomiointi (ei pelkästään nykyratkaisujen vankina)

● Kansallinen tietoallas, maakuntien sivualtaat, kehittämis- ja yhteistyömallit, 

avoin lähdekoodi, osaamisen jakaminen, ym.

KUVA: kansallinen sote-tietoallas ja sivualtaat seuraavalla dialla
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Elina Välikangas

Sote-järjestämisen tietomalli

loppuseminaari
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Kansallinen tietoallas
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Kansallinen tietoallas

Kanta-tiedot:

-potilastiedon arkisto

-reseptikeskus

-omatietovaranto

-vv järjestelmän tiedot

Terveydenhuollon 

valtakunnalliset 

henkilörekisterit

Genomitiedot

Kelan etuustiedot

M

Sivualtaat / palvelut

A

A

K

U

N

N

A

T

Laatu-

rekisterit?

Lupa-

viranomainen

data

Ulkoiset

Tietoaltaat

Ja data alustat

Palvelu-

operaattori

Valvonta

Maakuntien sivualtaissa täydellinen näkyvyys kaikkeen ko. 

maakunnan asukkaista kertyneeseen tietoon 

Maakunta ja sen mandatoimat toimijat (esim. Inhouse yritykset, 

kaupalliset toimijat, kansallinen sotedigi kehittämisyhtiö) voi 

kehittää vapaasti palveluita sivutietoaltaissa – Kelan rooli toimija 

järjestelmätoimittajana (ei kontrolloi toimijoiden kehittämistä 

vaan mahdollistaa ja tukee sitä) – sivutietoaltaaseen voidaan 

tuottaa tarpeen mukaan dataa kansallisten tietolähteiden 

ulkopuolelta

Kehittämistä tuetaan yli maakuntarajojen koordinoimalla 

kehittämisyhteistyötä mm. avoimen lähdekoodin ratkaisuilla, 

osaamisen jakamisella ym.

Tietoaltaan perusfunktio koota ja yhdistää dataa. Miten useiden 

tietoaltaiden yhteentoimivuus tehdään? Onko tästä konkreettisia 

esimerkkejä?

Yksi mahdollinen arkkitehtuuriskenaario, joka voidaan Vimanan

tietoallasselvityksessä jalostaa ja täsmentää

Oma

allas

DW



Lupaviranomainen

VRK

Palvelun-
tuottajat

Sote-tietoallas
Maakunta
+liikelaitos

Maakunnan tietoallas

THL

Luova

Raportointivälineet

Analytiikkapalvelut

Rajapinnat, 
mm. avoin data

Kela

Soteri

Muut lähdejärjestelmät

Potilas-, apteekki- ja 
asiakastietojärjestelmät
, mm. setelijärjestelmät

Kanta-palvelut

Valinnanvapaus-
järjestelmät

Hilmo, Avohilmo

Muut THL:n rekisterit

Etuustiedot

Muut tiedon 
latauskeinot

Sivutietoallas 
maakunnan 

käyttöön

Sivutietoallas 
THL:n käyttöön

Sivutietoaltaat

Vain tiedot, joita ei 
saatavilla Kannasta

Kansalaiset 
palveluiden käyttäjinä

Maakunta
+liikelaitos

THL

Luova

Kela

Kansalaiset

Tiedon tuottajat Tiedon 

hyödyntäjät

Maakunnan tietoallas

Hilmo, 
Avohilmo

Muut THL:n
rekisterit

Raportointi- ja 
tilastovälineet

Raportointi- ja 
tilastovälineet

Tiedon 
virtualisointiratkaisut

Relaatiotietokannat

Tiedon laadunhallinta

Pseudonymisointi ja 
anonymisointi

Tiedon haku- ja 
jalostusteknologiat

Tekoälyn ja analytiikan 
taustajärjestelmät

Objektitietovarannot 
(on-premise ja 
pilvipohjaiset)

Klusterointi ja tiedon 
segregaatioratkaisut

Tiedostopalvelut

Lokitus- ja 
valvontamekanismit

Rajapintasovellukset ja 
muut mikropalvelut Muut tiedon 

hyödyntäjät

Organisaatiotiedot

VTJ-tiedot

Palvelutietovaranto

Tietoturvallisen 
käyttöympäristön 

palvelut

VRK
Palvelu-

tietovaranto



Suoran valinnan tuottaja (ml. liikelaitos tuottajaroolissa) AS/HeBu-tuottaja

Maakunta

Järjestämistehtävässä 
tarvittavat tiedot, jotka EIVÄT 

sisällä henkilötietoa (60§)

Järjestämistehtävässä 
tarvittavat tiedot, jotka EIVÄT 

sisällä henkilötietoa (60§)

Maakunnan 
liikelaitos 

(tilaajarooli)
Maakunnan setelijärjestelmä

KELA

Asiakasmaksujen perimiseksi 
tarvittavat tiedot 

asiakasmaksuista annettujen 
säädösten tarkkuudella (60§)

Asiakasmaksujen 
perimiseksi tarvittavat 

tiedot asiakasmaksuista 
annettujen säädösten 

tarkkuudella (60§)

Kapitaatiokorvauksen (65§) 
määrä kokonaissummana 

ilman asiakaskohtaista 
erittelyä (74§) sekä muiden 
korvaustyyppien mukaiset 

summat erittelyineen

Palvelutuotannon seurantapalvelu (77§)

Maksatuksen hallinnoimisessa 
tarvittavat välttämättömät 

tiedot (80§)

Eläketurvakeskus

THL

Tilastokeskus

Työmarkkina-asema

Diagnoositiedot (Hilmo)

Tilastolain 19§ tiedot

Erityiskorvaavuudet

VRK
Asiakkaan yksilöintitiedot

Tiedot annetuista palvelusta 
ja niiden 

tuotantokustannuksista (70§, 
71§)

Tuottajakorvaukset ja niiden 
määräytymisen erittelyt

Palvelutuotannon seurtantapalvelu välittää tietoa tuottajilta maakunnalle. Palvelutuotannon seurantapalvelu ei tallenna henkilötietoa lukuunottamatta 74§:ssä tarkoitettua kiinteän korvauksen maksamista varten perustettua 
rekisteriä. Ko. rekisteristä ei voi luovuttaa tietoa. Muilta osin henkilötietoa säilytetään vain siltä osin kuin se on välttämätöntä 60§:ssa tarkoitetun asiakasmaksuaineiston tai 74§:ssa tarkoitetun tuottajakorvausten hallinnoimisen 
toteuttamiseksi.

Maakunta saa tietoa seurantapalvelusta 1) asiakasmaksujen perimiseksi ja 2) tuottajakorvausten laskennan hyväksymiseksi. Lisäksi maakunta saa seurantapalvelusta tuottajien välittämää järjestämistehtävän kannalta oleellista tietoa, 
joka EI sisällä henkilötietoa. Vastaavaa ei-henkilötasoista seurantatietoa luovutetaan myös maakunnan liikelaitokselle.

Suoran valinnan 
kiinteän korvauksen  
laskenta (65§, 74§)

Kela

Maakunnan asiakas-
ja potilastiedot

Suoran valinnan 
suorite- ja 
kannustin-

korvausten laskenta 
(74)

Tuottajakohtaiset 
suoritteet ja muut 

tarvittavat tiedot (ei 
sisällä henkilötietoa)

Onko tämä välttämätön 
tietovirta, koska tiedot ovat jo 

maakunnan 
setelijärjestelmässä?



Tuottaja

Asiakas- ja potilastietojärjestelmä

Asiakas- ja potilastietojen 
kirjaaminen

Asiakas- ja potilastiedot

Maakunta

Maksatus

Kela

Tuottajakorvausten 
maksatuken edellyttämät 

tiedot

Toisiokäyttö omaan 
tiedolla johtamiseen

Periminen

Asiakas- ja potilastietokirjausten 
hyödyntäminen seurantatiedon 

tuotannossa toteutettuna Kanta-
palveluihin.

Hyvä puli on se, että seurantatiedot 
tallennetaan kansallisesti maakuntien 

rekisteriin, jolloin niiden hyödyntäminen 
kansallisesti on helppoa (esim. 
näyttäminen OmaKantassa).

Potilashallinnon tiedot

Kanta-palvelut

Asiakas- ja potilastietojen 
tallennus

Seurantatiedot

Asiakasmaksuen
perimisessä tarvittava 

tieto

Tuottajakorvausten 
maksatuksessa tarvittavat 

tiedot

API APIAPI

Skenaario 1: Seutantapalvelusta tulisi osa Kanta-palveluita ja seurantatieto 
tallennettaisiin maakuntien 76§:n mukaisiin rekistereihin. 

Tiedon poiminta

Seurantapalvelun toteutus: skenaario 1



Tuottaja

APTJ

Asiakas- ja potilastietojen 
kirjaaminen

Kirjatun tiedon automaattinen jaottelu ensi- ja 
toissijaiseen käyttötarkoitukseen

Palvelutuotannon 
seurantapalvelu (hallinnolliset 

käyttötarkoitukset)

Kanta-arkisto (asiakastyö ja 
hoitokäyttö)

Asiakas- ja potilastiedot 
maakunnan reksiteriin

Seurantatiedot välitettäväksi 
maakunnalle

Maakunta

Asiakasmaksujen, 
tuottajakorvausten 

hallinnoiminen ja tiedolla 
johtaminen

Toisiokäyttö omaan tiedolla 
johtamiseen

Asiakas- ja potilastietokirjausten 
hyödyntäminen seurantatiedon 

tuotannossa toteutettuna tuottajan 
päässä. Ei edellyttäisi muutoksia Kanta-

palveluihin.

Skenaariosssa seurantatietoa ei 
tallenneta kansallisesti, sillä 

seurantaalvelu vain välittää tiedot 
maakunnalle.

API API
Kela

Tuottajakorvausten 
maksatuken edellyttämät 

tiedot

Periminen

Skenaario 2: Seurantapalvelu olisi oma tietojärjestelmäpalvelunsa. 
Seurantatieto välitettäisiin VV-lain mukaisesti maakunnille, eikä sitä 
tallennettaisi kansallisesti

Maksatus

Seurantapalvelun toteutus: skenaario 2



Tuottaja

Maakunta

KELA

Mikäli THL on kiinnostunut asiakasmaksujen 
toteumista, se voi edellyttää tietojen 

antamista järjesrtämislain 30§:n mukaisen 
raportoinnin yhteydessä

Palvelutuotannon seurantapalvelu / Kanta

Vimana
Kansallinen 

asiakasmaksujen 
perimisen ratkaisu

THL

Asiakasmaksujen perimiseksi 
tarvittavat tiedot 

asiakasmaksuista annettujen 
säädösten tarkkuudella (60§)

Asiakasmaksujen perimisessä 
tarvittavat seurantatiedot

Asiakasmaksun 
periminen

Asiakasmaksun tilitys

Asiakas

VV-lain mukaan seurantatieto välitetään maakunnalle. 
Maakunta luovuttaa tiedon maksuja hallinnoivalle 

operaattorille (esim. Vimana).

Asiakasmaksujen tiedonhallinta



STM Yhteenveto ja ehdotus etenemisestä
Pohjautuen STM käsittelyyn 28.8.2017, jossa mukana Porrasmaa, Kärkkäinen, Heinäsenaho, Penttilä ja Komulainen

• Tausta: järjestämislaissa, vv-laissa, toisiolaissa ja asiakastietolaissa iso rinnakkainen valmistelu, eri 
valmistelijat, pykäliä ja niiden yhteisvaikutuksia ei ole analysoity on hyödynnetty täydellisesti ristiin

• Etenemistapa: skenaario 1, johon seuraava lainsäädännöllinen perusta
• Asiakastietolaki:  Kanta-palveluihin voi tallentaa asiakas- ja potilastietojen lisäksi muita palveluiden 

järjestämisessä ja tuottamisessa tarvittavia tietoja (tuottajakorvaukset, asiakasmaksut, asiakaspalautetiedot)
• Järjestämislaki: maakunta on rekisterinpitäjä, rekisterit muodostetaan Kanta-palveluiden avulla
• Toisiolaki: maakunnalla oikeus tietojohtamiseen ja oikeus käyttää omissa rekistereissään olevia tietoja riippumatta 

niiden sijainnista
• Toisiokäyttöä varten Kanta-palveluista poimitut tiedot kuuluvat maakuntien rekisteriin
• Kela voi toteuttaa tietoaltaan, johon poimitut tiedot varastoidaan, mutta maakunnat itse hankkivat järjestelmät tiedon 

hyödyntämiseen (esim. SoteDigi oy järjestäjän työkalut, yhteistyötä maakuntien, sotedigin ja Vimanan kanssa tulee edistää 
aktiivisesti)

• Kelan huomioitava maakuntien tarpeet tietoaltaan kehittämisessä

• Ei-hetulliset tiedot toimitetaan muuta kautta, esim. hyödyntäen tuottajahallintapalvelua tai sähköpostia

• Valinnanvapauslain säädökset seurantapalvelusta kuvaavat, mitä tietoja järjestäjä tuottajalta tarvitsee , 
mutta seurantapalvelun käytännön toteutus tulee Kanta-palvelun, tietoaltaan ja maakuntien 
tietojohtamis- ja asiakasmaksujärjestelmien kautta.

• Järjestäjän tietomalli –projekteissa selvitettävä, mitä uusia tietotarpeita/ tarkennustarpeita Kanta-
palveluihin tulee



Suorite- ja kannustekorvauksien 
arkkitehtuuriskenaariot 

● Ryhmän 2 tuotoksiin liittyen

● Miten maakuntien sote-valmistelussa on ajateltu suorite- ja

kannustekorvausten hyödyntämistä?

● Suun th skenaariot?

● Kannustinkorvaukset - Kuuman tulokset, miten eteenpäin?

● Laaturekisterit ja kansallisen kehittämisen kokonaiskuva vastuineen
● Miten kansallisten laaturekistereiden kehittäminen etenee?

● Mitä PTH tason rekistereitä syntyy? Miten hyödynnetään sote-keskus

toiminnassa?



Teknologia-arkkitehtuuriin liittyvät

rajapintastandardien valinnat

● Erityisesti valintapalvelun rajapinta, mutta myös tuottajahallinta ja seurantapalvelu

● Tietojen saatavuus avoimena datana ja jakelumalli

○ REST-API, jolla yksittäiset tapahtumat, “erätyyppinen käsittely” vai sekä että

○ Standardien hyödyntäminen, erityisesti HL7 FHIR valintapalvelun rajapinnassa?

○ Palvelutuotannon seurantapalvelun IN-rajapinta on hyvin pitkälti Kanta-palvelun tietosisällöt ja

niihin tehtävät mahdolliset pienet täydennykset, tarpeen mukaan muita tiedonkeruita / 

toimitustapoja, mutta näitä pyritään välttämään

○ Hyödyntäminen avoimen kehittämisympäristön kautta (Sote-allas) ja valmiiden

analyysien / raporttien kautta (palvelutuotannon seurantapalvelu on hyödyntämiskerros

Sote-altaan päällä)



Asiakassuunnitelma (?)

● Ministeriön vastine STV:lle ei vielä julkinen, asiaan palattaneen



Mikäli aikaa jää

● Henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelin kokonaisuus
○ vastuu maakunnilla, mitä kansallista seurantatietoa tarvitaan, 

○ tiedonvälityksen toteutusperiaatteet

● Kansalaisten palvelupolut
○ kansallisten ratkaisujen yhteentoimivuus, 

○ kansallisen ja alueellisen tason yhteentoimivuus, 

○ integraatio tuottajatasolle

● Organisaatiotietojen hallinnan katselmointi myös kentän näkökulmasta

○ Erityisesti suunnitelmien ja ymmärryksen synkronointi


