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Nykytila

• Tällä hetkellä sote-palveluntuottajia koskevia tietoja säilytetään 
useissa valtakunnallisissa tietovarannoissa

• Yksityiset palveluntuottajat: Valviran Valveri-rekisteri. Vain yksityiset palvelut 
luvanvaraisia

• Julkikset palveluntuottajat: THL:n organisaatiorekisteri

• Kelan rekisterit

• Tietovarannoissa hyödynnetään toisistaan poikkeavia käsitemalleja ja 
luokituksia

• Tietovarantojen päivitysfrekvenssi poikkeaa toisistaan

• Ongelmallista sote-palveluntuottajille, joiden tulee päivittää tietojaan eri 
paikkoihin
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Valverista Soteriin

• Valviralla käynnissä Soteri-projekti 
• Valverista ollaan kehittämässä vuoden 2018 loppuun mennessä laajennettu 

Soteri-rekisteri uuden palveluntuottajalain (HE52/2017) mukaisesti. 

• Rekisterin uudistus on välttämätön myös valinnanvapauslain (HE 16/2018 vp) 
toimeenpanoa varten 

• Kaikkien palveluntuottajien osalta siirrytään rekisteröintimenettelyyn, myös 
julkisten ja kaikki toimijat ovat palveluntuottajia (käsitteenä IAH poistuu)

• Soterin Sote-organisaatio- ja palvelutiedot 
• Laajemmat tietomallit/sisällöt (mm palvelutuottaja-tason valvontatiedot)

• Uudet palvelualakoodistot, jotka ”mäpätään” Valverin koodistoihin 

• Syksy/talven 18/19 aikana tehdään toimintamalli ja suunnitelma siitä, miten 
Soterissa aloitetaan myös julkisten palveluntuottajien rekisteröinti 
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Soteri-tietovirtakuvaus



Kanta-palvelut
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+ Rekisterinpitäjärekisteri korvattu maakuntakoodistolla

+ Ei muutoksia apteekkijärjestelmiin

- SOTE-rekisteriä ylläpidettävä Soterin tiedoilla

- ”Ylimääräisistä” rekistereistä ei vielä päästy eroon

- Kanta CRM:n integraatiomuutokset

? Kantan käyttöönottotiedot – master?

? Uusimispyyntöjen vastaanottotiedot – master?

CRM

Sähköinen resepti

Omakanta

= tietovirta

= tiedon käyttäjä

VRK 
(suomi.fi)



Tavoitetila

• Organisaatio- ja palvelutiedot kerätään keskitettyyn tietovarantoon
• Sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat rekisteröidään (Valvira/Avit -> Luova). 

Rekisteröitymisestä tehdään päätös.
• Palveluntuottaja / Palveluyksiköt/Toimipisteet / Tuotettava palvelut

• Sote-palveluntuottajan kutakin tietoa ylläpidetään vain yhdessä rekisterissä 
(Soteri master-rekisterinä korvaa Sote-organisaatiorekisterin), josta tietoa 
välitetään mm. THL:n, Kelan ja VRK:n järjestelmiin

• Palveluntuottajan ei tarvitse toimittaa toisen viranomaisen hallussa olevia 
tietoja toiselle viranomaiselle

• Mahdollistaa palveluntuottajalle yhden luukun periaatteen niin, että koko ketju 
voi mennä samalla asioinnilla tai ainakin samassa asiointipalvelussa
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Sähköinen resepti

+ Ylimääräiset rekisterit poistuneet

+ Sote-organisaatiot ylläpitävät vain Soterin tietoja

- Apteekkijärjestelmät joutuvat rakentamaan integraation 

Soteriin

- Kanta CRM joutuu rakentamaan integraation Soteriin

? Uusimispyynnön Push-mallista luopuminen Sähköisessä 

reseptissä

CRM

Omakanta

= tietovirta

= tiedon käyttäjä

VRK suomi.fi
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Mahdollinen tavoiteaikataulu
Tavoitetila väliaikainen? Tavoitetila lopullinen?

Soteri (yksityiset) (julkiset)


