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SOTE- JA ALUEHALLINTO-
UUDISTUS  

MITÄ TAPAHTUU DIGITALISAATIOLLE, 
TIETOHALLINNOLLE JA ICT:LLE?  

4.12.2015 
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AGENDA 
• 1) Kokouksen avaus  

– Puheenjohtaja: Maritta Korhonen  

• 2) Sote- ja aluehallintouudistuksen valmistelu  
– Tavoitteet, organisaatio ja aikataulu  
– Hallituksen linjaukset itsehallintoalue- ja sote-uudistuksesta, Maritta 

Korhonen    

• 3) Itsehallintoalueiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietohallinnon ohjaus ja ICT-palvelut 
– Tietohallinnon ohjausta koskevat toimenpidetarpeet ja keskustelussa 

olevat linjaukset 
• Maritta Korhonen/STM, Minna Saario/Kuntaliitto, Anna-Maija, Karjalainen/VM 

– ICT - palveluita koskevat toimenpidetarpeet ja linjaukset  
• Sirpa Mäntynen/VM, Karri Vainio/Kuntaliitto 

 Tauko, 30min   
– Pyydetyt kommenttipuheenvuorot 
– Keskustelu 

• 4) Jatkotoimenpiteet 
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Käytännön järjestelyistä 

• Puheenjohtaja: Maritta Korhonen 

• Tekninen koordinaatio: Karri Vainio 

• Puheenvuoropyynnöt ja kommentit lyncillä 

• Tauko 30min alustusten jälkeen n.klo 
11.30 

• Pyydetyt kommenttipuheenvuorot ja 
keskustelu tauon jälkeen 

• Lyncin päässä runsaasti osallistujia! 
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Sote- ja aluehallintouudistuksen 
valmistelu 
 
Itsehallintoalueiden ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon tietohallinnon ohjaus 
ja ICT-palvelut 

Sote- ja itsehallintoalueuudistus: Kuulemistilaisuus 
sairaanhoitopiirien ja kuntien tietohallintojohdolle 
4.12.2015, Helsinki 
 
Maritta Korhonen 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
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Sote-uudistuksen tavoitteet 

• Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
uudistamisen tavoitteena on 

− terveyserojen kaventaminen 

− kustannusten hallinta 

 

• Uudistus toteutetaan  

− palveluiden täydellisellä horisontaalisella ja 
vertikaalisella integraatiolla; sekä 

− vahvistamalla järjestäjien kantokykyä 
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Sote hallitusohjelmassa 

• Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tavoitteena on 

terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta 

• Kuntaa suuremmat itsehallintoalueet 

– Alueita johtavat vaaleilla valitut valtuustot 

– Alueita on yhteensä enintään 19 

• Sote-alueet tuottavat alueensa palvelunsa itse tai voivat 
käyttää palvelujen tuottamiseen yksityisiä tai kolmannen 
sektorin palveluntuottajia 

• Hallitus vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä 
rakenteellisilla uudistuksilla  

– tavoitteena vähintään 4 miljardin euron taloudelliset 
vaikutukset 

– sote-uudistuksen osuus 3 mrd. 
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Rahoitusta koskeva peruslinjaus 

• Hallitus on linjannut rahoituksen 
jatkovalmistelua seuraavasti: 
– Kunnilla ei voi olla merkittävää vastuuta sote-

palvelujen rahoituksesta. Pääasiallinen rahoitusvastuu 
olisi ristiriidassa kunnallisen itsehallinnon kanssa. 

– Tulevien itsehallintoalueiden rahoitus valmistellaan 
ensisijassa valtion rahoitusvastuun pohjalta.  

– Vaihtoehtoisena mallina selvitetään myös mallia, 
jossa osa rahoituksesta perustuisi itsehallintoalueiden 
omaan verotusoikeuteen  

 
• Tarkempi rahoitusmalli valmistellaan 

huhtikuussa 2016 lausunnolle lähetettävään 
esitysluonnokseen 
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Hallituksen linjaukset 7.11. ja 
tiedotustilaisuus 9.11.2015 
 

Liitteet 
• Hallituksen linjaus: aluejaon perusteet, sote-uudistuksen 

askelmerkit ja aluejakomalli 
• Hallituksen linjausten perustelumuistio 
• Diaesitys hallituksen linjauksista 
• Arvio sote-uudistuksen säästöistä ja säästömekanismeista 
• Diaesitys sote-uudistuksen säästöistä 
• Kilpailun ja kilpailullisen vertailuasetelman merkitys sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluiden laadulle ja tuotannon 
taloudellisuudelle 

• Kysymyksiä ja vastauksia hallituksen aluelinjauksesta (STM ja 
VM) 

• Taustaselvitys uusien itsehallintoalueiden muodostamisesta - 
stm.fi 
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Uusi hallintorakenne ja sote: 

KUNNAT 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
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18 ITSEHALLINTOALUETTA - SOTE-PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN 15 
ALUEEN PUITTEISSA 

 

VALTIO 

Lainsäädäntö, rahoitus ja ohjaus 
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Sote-uudistus 

 
Integraatio 
PERUSTASO 

 
 

Rahoitus 
 

15/18 aluetta 

Sopimukset 

Erityiskysymykset 

Muuta 

Omaisuus 

Henkilöstö 

Palvelut 

EU 

Perustuslaki 

Digitalisaatio 

ICT 

Kunnat/sairaanhoitopiirit 

Yksityiset palveluntarjoajat 

HALLITUSOHJELMA 

SOTE-UUDISTUS 

YKSIKANAVAINEN RAHOITUS 

ASIAKKAAN VALINNANVAPAUS, TUOTANNON MONIPUOLISTUMINEN 
UUDISTUKSEN 
VAIHEISTUS 

 
Hallinto 

 

Kolmas sektori 



9.12.2015 12 

Sote -palvelut järjestetään 15 alueen 
puitteissa 
• Pääsääntöisesti kukin itsehallintoalue vastaa sote-palveluiden järjestämisestä 

valtioneuvoston järjestämispäätöksen antamissa puitteissa 

• Järjestämisvastuu ja ehdotuksen tekeminen omalta osaltaan valtioneuvoston 

järjestämispäätökseksi 

• POIKKEUS: 3 laissa nimettyä itsehallintoaluetta 

• Nämä 3 itsehallintoaluetta järjestävät sote-palvelut yhdessä sopimalla toisen 

itsehallintoalueen kanssa 

• Näitä ei ole hallituksen ratkaisussa nimetty 

• Yhdessä sopimiseen perustuva järjestämisen malli konkretisoidaan 

jatkovalmistelussa ja tässä turvataan alueiden asukkaiden 

vaikutusmahdollisuudet 

 

• Sote -palvelut 15 selkeän alueen puitteissa -  vastuu järjestämisestä siirtyy pois 

kunnilta ja kuntayhtymiltä 

 

• Riittävä väestöpohja ja kantokyky 
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Erillisestä erva-alueesta luovutaan 

• Itsehallintoalueiden yhteistyö perustuu 
valtakunnalliseen ja alueelliseen työnjakoon, jota 
valtioneuvosto ohjaa 

• Itsehallintoalueet järjestävät tarkoituksenmukaisen 
yhteistyön 

• Valtioneuvoston järjestämispäätöksellä hoidetaan 
erva-aluetta vastannut koordinaatio vahvemmalla 
mandaatilla: yhteys yliopistosairaaloihin ja erityistason 
sosiaalipalveluihin sekä sosiaalihuollon ja 
terveydenhuollon kehittämisrakenteisiin 

• Yliopistollisina sairaaloina jatkavat Hyks, Tays, Tyks, 
OYS ja Kys 



9.12.2015 14 

Tehokkuutta tukevat ratkaisut 1 
• Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon 

monipuolisuutta laajennetaan 

– Itsehallintoalue tuottaa tarvittavat palvelut itse tai yhdessä 
muiden     itsehallintoalueiden kanssa lisäksi se voi käyttää 
yksityisen tai kolmannen sektorin palveluita 

– Järjestämistehtävän ja tuotannon erottaminen 
itsehallintoalueen sisäisessä organisaatiossa, tätä tukevat 
asiantuntijapalvelut 

– Eri tuotantotapojen vertailtavuuden ja järjestelmällisen 
vertailun lisääminen ja kilpailun tehostaminen 

 

• Julkisten ja julkisesti rahoitettujen yksityisten sote-
palveluiden laatu- ja kustannustietojen tulee olla julkisia 
avoimen vertailun mahdollistamiseksi 

– Yksityinen sektori ja avoin vertailu julkisen tuotannon 
kirittäjänä 
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Tehokkuutta tukevat ratkaisut 2 

• Itsehallintoalueiden omistama yhteishankintayksikkö 

– hoitaa itsehallintoalueiden päättämissä hankinnoissa 
kilpailutuksen 

– tukee strategisen hankintatoimen järjestämisessä ja 
innovatiivisissa hankinnoissa 

– lisäksi osallistuu itsehallintoalueiden oman tuotannon 
tehokkuuden ja talouden arviointiin 

 

• Itsehallintoalueille yhteiset, näiden omistamat 
tukipalvelut 

– toimitilapalvelut; laiteinfrastruktuuripalvelut 

– talous- ja henkilöstöhallinto;  

– ICT-palvelut, tavoitteena täydellinen tietointegraatio 
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Sote-uudistuksen valmistelun ja itsehallintoalueiden perustamisen 
   valmisteluorganisaatio 

Virkamies-
ohjausryhmä 
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Projektiryhmä 

pj. Tuomas Pöysti 

 

Itsehallinto-

alueryhmä 

Järjestämisen 

edellytyksen ja 

aluejako- 

ryhmä 

Rahoitus ja 

resurssiohjaus- 

ryhmä 

Järjestämis-  

ja voimaanpano-

ryhmä 

Ohjaus, 
rahoitus ja 

kehittä-
minen 

Vaikutta- 
vuus ja 
kustan-
nustieto 

Vero- 
ryhmä 

Valtion-
osuus-
ryhmä 

Digitali-
saatio, ICT 
ja tieto-
hallinto Henkilös-

tö 

Omaisuus
järjestelyt 

Reformiministerityöryhmä 
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Digitalisaatio, ICT-palvelut ja 
tietohallinto -ryhmän kokoonpano 

• Maritta Korhonen, kehittämispäällikkö, STM, pj  

• Anna-Maija Karjalainen, ICT-johtaja, VM, vpj  

• Jäsenet  

• Tiina Pesonen, tietojohtaja, STM  

• Sirpa Mäntynen, erityisasiantuntija, VM  

• Ville-Veikko Ahonen, neuvotteleva virkamies, VM  

• Kristiina Luukkonen, tietohallintoneuvos, VM  

• Minna Saario, projektipäällikkö, Suomen Kuntaliitto  

• Jari Porrasmaa, erityisasiantuntija, STM, jäsen ja sihteeri  

• Pysyvät asiantuntijat  

• Karri Vainio, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto  

• Minna Angeria, kehittämispäällikkö, THL  

• Mikael Forss, johtaja, Kansaneläkelaitos  
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• Tehtävänä on valmistella ehdotus sosiaali- ja 
terveydenhuollon tietohallinnon ohjauksesta 
sekä kansallisella että alueellisella tasolla.  

• Tehtävänä on laatia ehdotukset siitä, miten 
erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-
palvelujen integraatio toteutetaan 
uudistuksessa ja miten jo ennakkoon 
varmistetaan se, että vireillä olevat hankinnat 
ja tietohallintoon sekä digitalisaation 
hyödyntämiseen liittyvät kehittämishankkeet 
tukevat uudistusta.  

• Lisäksi  tehtävänä on valmistella ehdotukset 
itsehallintoalueiden ICT-toimintaan liittyviksi 
yhteishankintajärjestelmäksi ja yhteistyön 
Kelan ja muiden toimijoiden kanssa 
toimintamalleiksi. 
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• Tehtävä: valmistella suunnitelma ja 
toimenpide-ehdotukset siitä, miten 
digitalisaatiolla voidaan edistää sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelutoiminnan 
uudistamista sekä parantaa asiakkaiden ja 
potilaiden asemaa ja 
vaikutusmahdollisuuksia itseään 
koskevissa asioissa.  

• valmistella ehdotukset siitä, miten ICT-
ratkaisuja ja digitalisaatiota sekä niihin 
perustuvaa hyvinvointiteknologiaa 
hyödyntämällä voidaan uudistaa 
toimintatapoja ja asiakasvaikuttavuutta 
sosiaali- ja terveydenhuollossa.  

 
 



9.12.2015 20 

• Tehtävä: valmistella ehdotus 
itsehallintoalueen tietohallinnon 
ohjauksesta ja uusimuotoisten kuntien 
ja itsehallintoalueiden välisestä 
tietohallinnon yhteyksistä  

• selvittää sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistuksesta kuntien tietohallintoon ja 
tietohallinnon ja tietojärjestelmien 
rajapintoihin sosiaali- ja 
terveydenhuollon kanssa kohdistuvat 
muutokset ja tehdä ehdotukset 
tarpeellisista toimenpiteistä   
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• Tehtävä: selvittää, onko tarvetta 
säännellä ennen vuotta 2019 
suoritettavia kuntien ja kuntayhtymien 
tietojärjestelmäinvestointeja ja -
sopimuksia sekä  

• tarvittaessa tehdä ehdotukset niitä 
koskeviksi toimenpiteiksi viimeistään 
joulukuussa 2015.   
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Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietojärjestelmien kehittämistä tulee 
jatkaa (STM tiedote 19.10.2015) 

• Sote-uudistuksen valmistelun aikana on jatkettava 
määrätietoisesti uudistuksen tavoitteita tukevia 
toiminnallisia kehittämishankkeita sekä niihin liittyviä 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietojärjestelmähankkeita  

• Toteutus mahdollisimman laajassa yhteistyössä, 
suunnitelmallisesti ja koordinoidusti kansallisesti 
ohjattuna, jotta päällekkäisiä tai siirtymäkauden 
jälkeen tarpeettomia investointeja ei tehdä. 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietojärjestelmien kehittämistä tulee 
jatkaa 
• Tulevilla sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisvastuussa olevilla itsehallintoalueilla on 
oikeus päättää tietojärjestelmäratkaisuistaan ja 
vastuu niiden kehittämisestä ja ylläpidosta.  

• Sosiaali- ja terveysministeriö tai 
valtiovarainministeriö ei voi antaa ennakkoon 
sitoumuksia niiden puolesta. 

• http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sosiaali-
ja-terveydenhuollon-tietojarjestelmien-
kehittamista-tulee-jatkaa 
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Kriteerejä tietojärjestelmä- ja 
kehittämishankkeille (STMn tiedote 
19.10.2015) 
• Tavoitteet ja toteutettavat ratkaisut tukevat sosiaali- ja 

terveyspalveluiden asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa 
uudistamistyötä.  

• Toteutukset ovat tietojärjestelmien kehittämistä koskevien 
kansallisten strategioiden mukaisia ja ne kytketään sisällöllisesti 
yhteen hallitusohjelman kärkihankkeiden toimeenpanoon.  

• Tuloksia ei sidota nykyisiin kuntaorganisaatio- ja aluerajoihin ja 
varmistetaan, että tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä ja 
siirrettävissä itsehallintoalueiden vastuulle. 

• Kehittämistyö organisoidaan ensisijassa kansalliseen ja 
alueelliseen yhteistyöhön ja kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuen, 
jolloin voidaan varmistaa työn tehokas koordinaatio ja 
kustannustehokkuus.  
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Digitalisaatio ja tietojärjestelmät 
• Uudistuksen tavoitteet otettava huomioon meneillään 

olevissa tietojärjestelmähankkeissa.  
– Valmistelun aikana jatketaan määrätietoisesti uudistuksen 

tavoitteita tukevia toiminnallisia kehittämishankkeita ja niihin 
liittyviä tietojärjestelmähankkeita 

– Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia toteutuu mahdollisimman 
laajasti itsehallintoalueilla vuonna 2020 

– ICT-hankinnat tehdään mahdollisimman laajassa 
yhteistyössä, suunnitelmallisesti ja koordinoidusti sekä 
kansallisesti ohjattuna 

– Vältetään päällekkäiset ja siirtymäkauden jälkeen 
tarpeettomat investoinnit 

 
• Jatkossa valmistellaan ehdotukset tietohallinnon 

ohjauksesta kansallisella ja alueellisella tasolla.  
– Miten tietojärjestelmäpalvelujen integraatio toteutetaan  
– Miten vireillä olevat hankkeet saadaan tukemaan uudistusta 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 
sähköistä käsittelyä koskevan lainsäädännön 
uudistamista valmisteleva työryhmä 

Tehtävät: 

• 1) laatia luonnos hallituksen esitykseksi sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
annetun lain muuttamisesta siten, että lakiin lisätään 
sosiaalihuollon kansallisia tietojärjestelmäpalveluita koskevat 
säännökset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja 
potilastietojen yhteiskäyttöä koskevat säännökset  

• 2) arvioida potilas- ja asiakasasiakirjoja koskevan nykyisen 
lainsäädännön eroavaisuuksia sekä tehdä jatkosuunnitelma 
lainsäädännön yhtenäistämiseksi  

• Työryhmän määräaika 31.5.2016 
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Yksityisen sektorin lainsäädännön 
uudistaminen 

• Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon 
lainsäädännön työryhmän rekisterialatyöryhmä 

• Rekisterialatyöryhmän tehtävänä on: 
• 1) Selvittää, arvioida ja tehdä esitys asiakas- ja potilasrekistereihin 

liittyvän lainsäädännön selventämiseksi. 

• 2) Selvittää, arvioida ja tehdä esitys yksityisten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen rekistereistä lupa- ja valvontaviranomaisten 
työkaluina. 

• 3) Selvittää, arvioida ja tehdä esitys eri viranomaisten työnjakoon ja 
toimivaltaan liittyvän sääntelyn selventämiseksi viranomaisten 
rekistereiden osalta (ml. rekistereihin liittyvät maksut). 

• Valmistelussa on otettava huomioon valmistelun 
kannalta keskeinen muu lainsäädäntö. 
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Sosiaali- ja terveydenhuolto ja 
digitalisaatio 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon muutos asiakaslähtöiseksi, 
kustannustehokkaaksi ja avoimeksi toiminnaksi mahdollistetaan 
digitalisaation avulla. 

 

• Toteutetaan digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja 
tietojärjestelmien, johtamisen ja liiketoiminnan mahdollistavien 
toimenpiteiden ja ekosysteemin kehittämisen osalta yhtenä kansallisesti 
ohjattuna ja koordinoituna kokonaisuutena.  

• Kytketään eri toimijoiden toimenpiteet yhteen ja varmistetaan 
rinnakkainen kehittäminen.  

• Varmistetaan lainsäädännöllä, kokonaisarkkitehtuurin toimeenpanolla ja 
rahoitusohjauksella edellytykset yhteisille ratkaisuille, yhteiselle 
tietohallinnon kehittämiselle sekä yhteistyölle sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimijoiden ja muiden keskeisten toimijoiden välillä. 
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Kustannus / asiakas 

Asiakkaiden määrä 
Sähköisen palvelun osuus 

Informointi 
Itsearvioint

i 
Sähköinen 

asiointipalvelu 
Fyysinen  

peruspalvelu 
Fyysinen 

erityispalvelu 
Vaativat 

erityispalvelut 

Yleiset 
nettipalvelut 

Tunnisteelliset 
nettipalvelut 

Sähköinen yhteys 
palvelutuottajaan 

Sosiaalitoimisto Perhetyö Lastensuojelu 

Kanta / Kansa 

Omakanta (PHR) Nettisivut 

Palvelusetelijärjestelmä 

Palveluhakemisto ja -vaaka 

ODA Virtuaalisairaala 

Mielenterveystalo 

Apotti / UNA 
Terveyskirjast

o 
Omahoitopolut 



Etunimi Sukunimi 30   9.12.2015 

Muut kansalliset palvelut 

Valtakunnalliset Kanta-palvelut 

Sähköinen 
resepti 
 Toimitukset 

Potilastiedon 
arkisto 

Potilasasiakirjat Kuvailutiedot 

Potilaan keskeiset terveystiedot  

Suostumus ja tahdonilmaisut 

Suostumukset ja 
kiellot 

Elinluovutus- 
tahto 

Hoitotahto 

  Kansallinen koodistopalvelin 

Koodistot ja luokitukset 

Lomakerakenteet 

O
m

ie
n

 
ti

e
to

je
n

 
k

at
se

lu
 

Apteekit (816) 

Sairaanhoitopiirit (21) 

Terveyskeskukset (192) 

Yksityiset terveyspalvelujen 
tuottajat (>4000) 

Kansalaiset (> 4 000 000) 

Diagnoosit 

Laborat. 

Kuvantaminen 

Toimenpiteet 

Rokotteet 

Fys. mittaukset 

Terveydenhuollon ammattilaisten 
rekisteri  (ml. ammattioikeudet) 

Varmennepalvelut 

e
p

S
O

S
 N

C
P

 

Eu-maat / epSOS  
NCP* (22) 

Lääketietokanta 

Riskit Lääkitys Terv. ja hoitosuunnitelma 

Keskeiset standardit 
• HL7 V3: CDA R2 Level 3 and 

Medical Records 
• IHE IT-I Profiiles 
• W3C XML-Signature 
• WS Addressing, WS-I 
• TLS, X.509 

Yli 18 vuotta 

* Lisäksi Sveitsi, Norja, Turkki 

SOTE-organisaatiorekisteri 

Informoinnit 

Kuvantaminen 

IH
E

 
IH

E
  

X
D

S
-I

 

Apteekkirekisteri 

Lääkemääräykset 

Uusimispyyntö Lokitiedot 

Lokitiedot 

H
L7

 V
3 

W
S

 -r
aj

ap
in

n
at

 

Yhteisrekisterit (21) 

Lähde:: konstantin.hypponen@kela.fi 

http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/
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Muu valmistelu 

• Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon 
uudistaminen 

• Selvityshenkilö Lauri Tarasti 
• Toimikausi 8.12.2015 – 15.2.2016 
• http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tarasti-valmistelee-

aluehallinnon-ja-maakuntahallinnon-
uudistamista?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_groupId=10623 

• Pelastustoimen uudistus 
• Sisäministeriö valmistelee uudistuksen vaatimat 

lainsäädäntömuutokset  
• Tehtävät siirtyisivät kunnilta itsehallinnollisille alueille vuoden 

2019 alusta 
• http://www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/pelastustoimen_uudist

us 

 
 

http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tarasti-valmistelee-aluehallinnon-ja-maakuntahallinnon-uudistamista?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_groupId=10623
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tarasti-valmistelee-aluehallinnon-ja-maakuntahallinnon-uudistamista?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_groupId=10623
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tarasti-valmistelee-aluehallinnon-ja-maakuntahallinnon-uudistamista?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_groupId=10623
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tarasti-valmistelee-aluehallinnon-ja-maakuntahallinnon-uudistamista?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_groupId=10623
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tarasti-valmistelee-aluehallinnon-ja-maakuntahallinnon-uudistamista?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_groupId=10623
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tarasti-valmistelee-aluehallinnon-ja-maakuntahallinnon-uudistamista?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_groupId=10623
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tarasti-valmistelee-aluehallinnon-ja-maakuntahallinnon-uudistamista?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_groupId=10623
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tarasti-valmistelee-aluehallinnon-ja-maakuntahallinnon-uudistamista?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_groupId=10623
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tarasti-valmistelee-aluehallinnon-ja-maakuntahallinnon-uudistamista?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_groupId=10623
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tarasti-valmistelee-aluehallinnon-ja-maakuntahallinnon-uudistamista?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_groupId=10623
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tarasti-valmistelee-aluehallinnon-ja-maakuntahallinnon-uudistamista?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_groupId=10623
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tarasti-valmistelee-aluehallinnon-ja-maakuntahallinnon-uudistamista?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_groupId=10623
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tarasti-valmistelee-aluehallinnon-ja-maakuntahallinnon-uudistamista?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_groupId=10623
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tarasti-valmistelee-aluehallinnon-ja-maakuntahallinnon-uudistamista?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_groupId=10623
http://www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/pelastustoimen_uudistus
http://www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/pelastustoimen_uudistus
http://www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/pelastustoimen_uudistus
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Terminologiaa 
TIETOHALLINTO  
 Tietohallinto on johtamistoiminto, joka sisältää tietohallinnon perinteiset osa-alueet (mm. toimintaa 

tukevat tietojärjestelmät, perustietotekniikka, tietoliikenne) sekä organisaation toiminnassaan tarvitseman 
tiedonhallinnan. Tietohallintoon voidaan katsoa kuuluvan tietojenkäsittely- ja tiedonhallintavälineitä ja –
palveluja tuottavan tukitoiminnon lisäksi myös toiminnassa käsiteltävien ja säilytettävien tietojen hallintaan 
liittyvät tehtävät. Tietohallinnolla tarkoitetaan ohjaustoimintoja, joiden tarkoituksena on kehittää, ylläpitää 
ja varmistaa organisaation tietojenkäsittelyä, tietovarantojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta sekä 
varmistaa tietotoimintojen turvallisuus ja taloudellisuus.  Tietohallinnot tehtävät ovat julkisessa hallinnossa 
lähtökohtaisesti palvelutoiminnasta vastaavan organisaation (järjestämisvastuu) vastuulla. Tietohallinto on 
toisaalta myös organisaation osa, jonka vastuulle on määritelty tietohallintoon kuuluvia tehtäviä.  

TIETOHALLINNON OHJAUS  
 Ohjauksen käsite tarkoittaa toimintaa, jossa tavoitteena on vaikuttaa ohjauksen kohteen toimintaan.   

TIEDONHALLINTA  
 Tietohallinnossa yhdistyvät tieto- ja viestintätekniikan soveltaminen käytännön toimintaan. Tiedonhallinta on 

tiedon keräämistä, organisointia (sisältäen määrittelyt)ja tallentamista siten, että tieto saadaan 
tarkoituksenmukaisesti ja hallitusti käyttöön. Siten tiedonhallinta on teknisiä ratkaisuja laajempi näkökulma, 
koska se sisältää esimerkiksi organisaatioiden toiminnan ja tiedonkulun yhdistämistä. 

ICT – RATKAISUT  
 ICT – ratkaisut sisältävät tietojärjestelmiä, ohjelmistoja, sovelluksia, liittymiä – viestinvälitykseen ja 

teknisiin ratkaisuihin kuuluvia osia.   

TIETOHALLINTO- JA ICT–PALVELUT 

 Tuottajan tilaajalle toimittamat palvelut. ICT – palveluita ovat esimerkiksi kapasiteettipalvelut ja 
työasemapalvelut. Tietohallintopalveluita ovat erilaiset tietohallintotehtävien hoitamiseen liittyvät 
asiantuntijapalvelut esimerkiksi kokonaisarkkitehtuuri suunnittelun ja kuvaamisen asiantuntijatyö, Vaikka 
tietohallinnon palveluita hankittaisiin organisaation ulkopuolelta, ei tietohallinnon vastuita voi 
kokonaisuudessaan ulkoistaa. 



Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 

tietohallintoyhteistyöfoorumi 

Itsehallintoalueiden ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon tietohallinnon ohjaus ja 
ICT-palvelut 
- näkökulmia muutokseen 

Sote- ja itsehallintoalueuudistus: Kuulemistilaisuus 
sairaanhoitopiirien ja kuntien tietohallintojohdolle 

4.12.2015, Helsinki 

 
Minna Saario 

projektipäällikkö  

Kuntaliitto, AKUSTI-foorumi 
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Mitä tavoitteita muutoksen pitäisi tukea?  

Toiminnan tavoitteet 

•sosiaali- ja terveydenhuollon 
integraatio ja palvelujen 
saatavuus taattava 

 

•kustannusten kasvu saatava 
hallintaan 

 

•palveluorganisaatioiden 
uudet toimintamallit ja 
prosessit saatava käyttöön 

 

•monitoimijuutta kyettävä  
tukemaan 

 

•asiakas saatava ’kuskin 
paikalle’ (paradigmamuutos) 

Tietohallinnolle ja IT-
ratkaisuille asetetut 
tavoitteet 

•toiminnan muutokset ja 
kehittämisen johtaminen 
toteutettava IT-ratkaisujen 
elinkaaren ajan 

 

•palvelujen maksajien ja 
loppukäyttäjän tyytyväisyyden 
paraneminen 

 

•joustavuuden, yhdistettävyyden, 
muunneltavuuden  ja 
vaihdettavuuden lisääminen 
teknisesti ja sopimuksellisesti 

 

•parempi kustannustehokkuus ja 
kustannusten kasvun hillintä 

 

•asiakkaiden/ kuluttaja-sovellusten 
liittäminen mukaan 
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Tavoitteiden saavuttamista ei mitata sillä, 
saadaanko IT-ratkaisuja käyttöön (tai pois 

käytöstä) tai IT-kustannuksia vähennettyä 

vaan sillä että  

• kansalaiset, asiakkaat, ammattilaiset ja organisaatiot toimivat uudella, 

aiempaa fiksummalla tavalla 

 

• IT-ratkaisut ovat teknisesti aiempaa parempia ja tukevat toimintaa 

paremmin 

 

• valittujen ratkaisujen vangeiksi ei jäädä, vaan niitä voidaan kehittää 

joustavasti tai niistä päästään haluttaessa eroon 

 

• IT-ratkaisut ovat tukeneet ja mahdollistaneet toiminnalle asetettujen 

tavoitteiden saavuttamisen 
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Väyliä liikkuvaan maaliin? 

• Hallintorakenteista riippumattomia väylämerkkejä 
• toiminnan jatkuvuuden turvaaminen 

• toiminnan muutosten tukeminen ja mahdollistaminen 

• asiakaslähtöinen toiminnan kehittäminen 

• monituottajuus ja verkostomainen toiminta 

• yhteiset suunnitelmat, linjaukset ja ratkaisut  

• erityisesti kansallisen ja alueellisen tason KA:t 

• Sote:n osalta kansalliset tietojärjestelmäpalvelut 

• em. tukevat säädökset ja määräykset 

 

• Yhteistyön lisääminen ja yhteisen sopimisen vahvistaminen 
• toiminnan kehittäminen ulkopuolelta ja ulkoa annetut ratkaisut onnistuvat 

harvoin 

• kaikkea ei kuitenkaan kannata tehdä yksin ja erikseen 

• hajautettu, mutta yhteistyöhön ja sovitusti yhteisiin ratkaisuihin perustuva 

toimintamalli toimiva (valtion toimijat mukana) 
• muissakin Pohjoismaissa saatu sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa 

ja tietohallinnossa hyviä tuloksia 

 

 

 

 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit0anwtcHJAhVDiSwKHQtIB_AQjRwIBw&url=http://www.viastar.fi/Merenkulku/Merimerkit/&psig=AFQjCNH_2EIH_e_BNSzkI13DBlCWpSU1Yw&ust=1449291350957319
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Julkishallinnon ohjaus: 
Itsehallintoalueiden ja 
soten ICT 
 

Anna-Maija Karjalainen 
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Sote-ICT - muu julkisICT (T. Pöystin esitys 

Kuntien ICT-muutostukiseminaarissa 25.11.2015) 

• Perustetaan valtakunnallinen 
itsehallintoalueiden ICT -tukipalvelu 
(palvelukeskus) 
– yhteinen tuki ja osaamisresurssi 

• Yhteishankintaa hyödynnetään myös 
tietojärjestelmissä 

• Mahdollisimman täydellinen tietointegraatio 
tavoitteena ja välttämätön 

• Tietohallinto johtamistoimintona 

• Tukipalvelujärjestelmien läpikäynti 
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Tavoiteasetanta ICT:n näkökulmasta 

Minimitavoite:  

• Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen (itsehallintoalueen toiminnassa tarvittavien ICT-palvelujen järjestäminen) 

• Itsehallintoalueiden tietohallinnon organisoituminen niin, että se voi ottaa vastuun ICT-palvelujen 
järjestämisestä uudistuksen aikataulussa 

 

Muut tavoitteet: 

• Säästöt (päällekkäisyyksien poistaminen, uusien palvelujen käyttöönotto) 

• Laatu (uusien palvelujen käyttöönotto ja kehittäminen) 

• Tuottavuus (uusien palvelujen käyttöönotto ja kehittäminen, ”palveluiden täydellinen integraatio”) 

Toiminnassa tarvittavat ICT-palvelut 

Uusien palvelujen käyttöönotto 

Uusien palvelujen 
kehittäminen 

Säästöt 

Laatu 

Vaikuttavuus 

Toiminnan 
jatkuvuuden 
turvaaminen 

Minimitavoit
e 

Tuottavuus 
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• Tietohallinnon rooli määritellään valmistelussa 
• Itsehallintoalueiden välinen ja yhteinen 

tietohallinto 
• Viimekädessä tietohallinnon tavoiteasetantaa 

ohjaa itsehallintolain määrittämät toimielimet 
valtakunnallisen ohjauksen reunaehdot 
huomioiden 

• Yhteiset rakenteet (kts. seuraavat kalvot) 
 

H u o m i o i t a  

 
 
 
 
 

• Tietohallinnon järjestäminen osa itsehallintoa 
• Kuntien välinen yhteistyö ja yhteistoiminta 
• Viimekädessä tietohallinnon tavoiteasetantaa 

ohjaa kuntastrategia ja kunnan toimielimet 
valtakunnallisen ohjauksen reunaehdot 
huomioiden 

• Yhteiset rakenteet: ei ole, osalla kunnista 
yhteisiä rakenteita 
 

H u o m i o i t a  

 
• Virastojen tietohallinnon rooli vaihtelee 
• Hallinnonalakohtainen tietohallinnon ohjaus 
• Viimekädessä tietohallinnon tavoiteasetantaa 

ohjaa viraston tavoitteet valtakunnallisen 
ohjauksen reunaehdot huomioiden 

• Yhteiset rakenteet: VNHY, Valtori, 
hallinnonalakohtaiset rakenteet jne. 
 

H u o m i o i t a  

Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksen 
kohteet (1/2) 

40 

Itsehallintoaluelaki 

SOTE-järjestämislaki 

HALLINTO 

K U N N A T  

MUUT 
(erityisen ja yleisen  
toimialan tehtävät) 

OPETUS 

HYTE 

Muut tehtäviä koskevat lait 

Kuntalaki 
Opetustoimen lainsäädäntö 

Hyte-tehtäviä koskeva 
lainsäädäntö Kuntalaki ja muu lainsäädäntö 

HALLINTO 

V A L T I O N  V I R A S T O T  

TEHTÄVÄ 2 

TEHTÄVÄ 1 

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON YLEINEN OHJAUS 
(KOKONAISARKKITEHTUURI, YHTEISET PALVELUT, MUUT TOIMENPITEET) (VALTIOVARAINMINISTERIÖ) 

TOIMIALAKOHTAINEN SEKÄ TEHTÄVÄKOHTAINEN TIETOHALLINNON OHJAUS 
(KOKONAISARKKITEHTUURI, YHTEISET PALVELUT, MUUT TOIMENPITEET) (MINISTERIÖT) 

HALLINTO 

I T S E H A L L I N T O A L U E E T  

MUU 

SOTE 

Viraston tehtäviä koskeva lainsäädäntö 
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Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksen 
kohteet (2/2) 

41 

Valtakunnalliset toiminnan tavoitteet ja ohjaus 

Paikalliset toiminnan tavoitteet ja päätöksenteko 

Vuorovaikutus ja  
yhteensovitus 

Vuorovaikutus ja  
yhteensovitus 
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Itsehallintoalueiden tietohallinnon 
ohjausrakenne 

HALLINTO 

I T S E H A L L I N T O A L U E  

MUU 

SOTE 

STM TOIMIALAN 
KOKONAIS-ARKKITEHTUURI 

JULKISEN HALLINNON 
YHTEISET PALVELUT 

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON YLEINEN OHJAUS 
(KOKONAISARKKITEHTUURI, YHTEISET PALVELUT, MUUT TOIMENPITEET) 

MUU JULKINEN HALLINTO 

STM TOIMIALAN YHTEISET 
PALVELUT 

VM TOIMIALAN KOKONAIS-
ARKKITEHTUURI 

MARKKINAT 

JULKISEN HALLINNON YLEINEN OHJAUS 
(TALOUS, HALLINTO) 

Itsehallintoaluelaki 

SOTE-järjestämislaki 
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Muut toimialat VM:n toimiala 

Itsehallintoalueen tietohallinnon 
ohjaus  

Valtiovarainministeriö 

STM 

THL, Valvira,… 

IH-alueet 

Tilastokeskus, … 

Ohjauskeinot 

 
 

Lainsäädäntö 
 
Rahoitus 
 
Tulosohjaus 
 
Informaatio 

TietohL 4.3 § 

TietohL 4.4 § 

TietohL 8.1 § 

TietohL 4.1 § 

TietohL 4.3 § 

TietohL 4.4 § 

TietohL 8.1 § 

TietohL 4.1 § 

TietohL 4.4 § 

TietohL 4.1 § 

TietohL 4.4 § 

TietohL 4.1 § 

TietohL 8.2 § 

YTiviL  4 § 

TietohL 4.4 § 

TietohL 4.1 § 

YTiviL  4 § 

TUVEL  2 § 

Välillinen  
vaikutus 

Välillinen  
vaikutus 

Välillinen  
vaikutus 

Välillinen  
vaikutus 

Hallinto Talous 
Tieto-

hallinto 
(hallinto) 

Terveyden- 
huolto 

Sosiaali- 
huolto 

Muu 
Tieto-

hallinto 
(kehitys) 

Tieto-
hallinto 
(tuotanto) 
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Kiitos 
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ICT - palveluita 
koskevat 
toimenpidetarpeet ja 
linjaukset 
Sirpa Mäntynen, Karri Vainio 
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25% 

0,9 % 
1,2 % 

0,2 % 
0,2 % 

25% 

44% 

4% 

Itsehallintoalueet Kuntasektori Valtionhallinto Kela

AVI:t

Ely-keskukset

Pelastus

Sote

Julkishallinnon ICT-menot itsehallintoalueille siirtyvien 
tehtävien mukaisesti ryhmiteltynä 
 

27% 

(n.440M€/v) 

Yht 1,6Mrd € (2014) 
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Omakanta 

Terveydenhuollon arkisto 
Sosiaalihuollon arkisto 

Reseptikeskus 
Tiedonhallintapalvelu 

Tunnistaminen 
Valtuutus, 

palvelunäkymät 
 
 

Palveluhakemisto, 
palveluvaaka 

Omahoidon ja sähköisen  
asioinnin  

yhteiset palvelut  

 
Avoimet rajapinnat ja integraatioratkaisut,kansallinen palveluväylä 

 

Itsehallinto- 
alueiden  

ja kuntien  
sähköiset palvelut 

 
 

App 

Innovaatioalustat 

Asiakas- ja  
potilastieto- 
järjestelmät 

Kela THL  VM 

 VM 

STM 

Muut kansalliset  
Palvelut 

(VRK,Vero, 
tulorekisteri) 

 

Kanta-palvelut 

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja kansalliset palvelut 
lähtökohtana (case Sote) 

Alueelliset ja käyttäjän valitsemat ratkaisut  
(useita vaihtoehtoja, enemmän kilpailua) 
 

*Kansallinen yhteistyö 

valmisteilla  

Itse-
hallinto 
alueet 

Itse-
hallinto 
alueet 

Itse-
hallinto 
alueet 
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      2017      2016  Suomi.fi-palvelut 2015 

Kansalliset palvelut lähtökohtana 

Suomi.fi-palveluiden roadmap 

18.11.2015 

Palveluväyläliityntä 

Liityntäkatalogi 

Q1/2016 

Ylläpitäjän käyttöliittymä / 

Palvelupiste-, organisaatio- ja  

palvelurekisteri 

beta.suomi.fi 

15.12.2015 

Kansalaisen 

Omat viestit 

beta.yritys-

suomi.fi 

Yrityksen 

Omat viestit 

Virkamiehen 

palvelunäkymä 

Q2/2016 Q3/2016 Q1/2017 Q4/2016 

Roolitietojen tarkistaminen / Huoltajuustiedot Sähköinen valtakirja 

Roolitietojen tarkistaminen / Nimenkirjoittajatiedot 

Q1/2017 Q1/2016 

Q2/2016 

EU-kansalaisille Vetuma- 

asiakkaille 

Uusille asiakkaille 

Q3/2016 

tunnistus.fi  

-asiakkaille 

Q4/2016 

ASIOINTI-

VALTUUDET 

PALVELU-

NÄKYMÄT 

PALVELUTIE-

TOVARANTO 

PALVELU-

VÄYLÄ 

TUNNIS-

TAMINEN 

2015 2016 2017 

2015 2016 2017 

2015 2016 2017 

2015 2016 2017 

2015 2016 2017 
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Lähtöoletukset: 

Itsehallintoalueiden yhteiset valtakunnalliset 
tietohallinto- ja ICT-palvelut tulee organisoida 
omana kokonaisuutenaan yhteishankintayksikköön 
tukeutuen 

• Ohjattavuuden varmistamiseksi valtakunnalliset tietohallinto- ja 
ICT-palvelut organisoitava omana kokonaisuutenaan 

– Vastaa tapaa, jolla palvelut on valtionhallinnossa sekä kuntasektorilla 
organisoitu 

– Lähtökohtana yleinen, ei toimialakohtainen organisointi 

– Palveluiden käytön laajuus voi vaihdella toimialakohtaisesti 

• Kilpailutuksissa ja hankinta-asiantuntijuudessa tukeuduttava 
yhteishankintayksikön palveluihin  

– Päällekkäistä korkean tason hankintaosaamista ei kannata ylläpitää 
erillisissä tukipalveluorganisaatioissa 

 

 

Luonnos 
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Lähtöoletukset: 

Hankintojen ja tehtävien keskittäminen/hajauttaminen 
toteutettava tarkoituksenmukaisessa laajuudessa 

• ICT-ratkaisujen ja palveluiden yhteishankinnat on mahdollistettava 
tapauskohtaisesti tarkoituksenmukaisessa laajuudessa 
– Julkinen hallinto / itsehallintoalueet / itsehallintoalueet + kunnat / 

aluekohtaisesti 
– itsehallintoalueiden yhteishankintayksikön ja muiden julkisen hallinnon 

yhteishankintayksiköiden yhteistyö tulee mahdollistaa 

• Tietohallinto- ja ICT-palveluiden keskittäminen toteutetaan 
tarkoituksenmukaisessa laajuudessa (toimiala- ja palvelukohtaisesti 
arvioiden) 

 Keskittämistä puoltavat mm. suuruuden ekonomia/mittakaavaedut, 
riittävien resurssien ja osaamisen varmistaminen, yhtenäisyys 

 Hallittua hajauttamista puoltavat mm. toimintalähtöisyys, alueellisten 
erityispiirteiden huomiointi, keskitetyn toiminnan jäykkyys,keskitettyjen 
ratkaisujen muutosten hitaus ja haavoittuvuus (virheiden vaikutus laajaa), 
keskitetyn toiminnan epätoivottavat vaikutukset markkinoihin (monopolisoi 
IT-palvelujen ja – tuotteiden tarjontaa ja vähentää kehittämiselle 
välttämätöntä kilpailua ja innovaatioiden syntymistä)  

• Muissa kuin keskitettävissä tietohallinto- ja ICT-palveluissa 
mahdollistettava alueellinen yhteistyö itsehallintoalueiden ja kuntien 
välillä 
 

Luonnos 
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Millä tasolla ICT-ratkaisut hankitaan ja toteutetaan?: esim. talous-, henkilöstöhallinnon 
tietojärjestelmät Johdon tietojärjestelmät, Asioinnin ja omahoidon palvelut, Asianhallinta, 
toimialasovellukset (esim.asiakas- ja potilastietojärjestelmät), ICT-infrastruktuuri 
(verkot,konesalit), perustietotekniikka (työasemat,tulostimet,toimistosovellukset) 
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Yhteisten tehtävien ja palveluiden 
organisoinnissa huomioitava 

EU-valtiontukisäädökset 
• tavoitteena kilpailuvääristymien 

ehkäisy 

• jäsenvaltioiden välistä kauppaa 
vääristävä valtiontuki kiellettyä 

• markkinoilla oleva toiminta 
yhtiöitettävä (veroedut, 
konkurssisuoja laiton valtiontuki) 

• ei koske viranomaistoimintaa tai 
yhteistyön ”hallinnointia” 

Hankintadirektiivi ja -laki 
• lähtökohtana: julkiset hankinnat 

kilpailutettava 

• poikkeuksena hankinnat 
sidosyksiköltä, joka edellyttää 
ohjausta (suoraa tai välillistä 
omistusta) 

• sidosyksikkö voi tuottaa palveluita 
muille kuin omistajilleen vain 
vähäisissä määrin (max.10%) 

• uusi hankintalaki mahdollistaa 
käänteiset sidosyksikköhankinnat 
ja samojen omistajien 
sidosyksiköiden väliset hankinnat 

• poikkeus kilpailuttamisvelvoitteesta 
on lakisääteinen julkisen hallinnon 
monopoli (esim. Kanta) 
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Miten itsehallintoalueiden yhteiset palvelut organisoidaan 
- mahdollisia vaihtoehtoja 

1. Valtiollinen toimija (virasto, valtionyhtiö tai vastaava) 
a) uusi organisaatio 
b) nykyisiin organisaatioihin pohjautuen 

2. Itsehallintoalueiden vastuuorganisaatiomalli 
– Yksi itsehallintoalue vastaa  palveluiden järjestämisestä myös 

muille 

3. Itsehallintoalueiden omistama sidosyksikkö (inhouse 
yhtiö tai vastaava) 

a) Uusi organisaatio, jolle siirretään tehtäviä mm. nykyisistä 
inhouse-yhtiöistä 

b) nykyisten inhouse-yhtiöiden fuusio 

4. Itsehallintoalueiden ja valtion yhteisomisteinen 
sidosyksikkö (inhouse yhtiö tai vastaava) 

a) itsehallintoalueiden yhteisiin tehtäviin painottuva sidosyksikkö 
b) myös määriteltyjen valtiollisten tehtävien siirtäminen 

sidosyksikön vastuulle 

Kyseeseen voi tulla myös usean vaihtoehdon yhdistelmä 
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1. Valtiollinen toimija 
 a) uusi organisaatio 
 b) nykyisiin organisaatioihin pohjautuen 

 

ITSE-
HALLINTO 
ALUEET 

VALTIO 

Lainsäädäntö, rahoitus ja ohjaus, kansallinen ICT-infrastruktuuri 

TIETOHALLINTO- JA ICT-PALVELUT 

MUUT 
ASIAKAS-

ORGANISAATIOT 

Budjettirahoitus Omistajaohjaus 

Palvelu- 

maksut 

Palveluiden  

käyttövelvoite 

Organisointi: Yhteisten tehtävien hoitamiseksi nimetään/perustetaan valtiollinen toimija 
(virasto/laitos, valtionyhtiö) 
Omistajaohjaus: Valtio ohjaa toimintaa, asiakasorganisaatiot osallistuvat palveluiden 
kehittämiseen 
Rahoitus: Valtion budjettirahoitus ja/tai palveluiden käytöstä perittävät palvelumaksut 
Huomio: Tehtävät, niiden rajat ja palveluiden käyttövelvoite määriteltävä tarkkarajaisesti lailla  
Kysymyksiä: Onko hallituksen 7.11.2015 linjauksen mukainen? 

Sote-rahoitus 
Tieto-

hallinnon 

ohjaus 

Luonnos 
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2. Vastuuorganisaatiomalli 

MUUT ITSE-
HALLINTO 
ALUEET 

VALTIO 

Lainsäädäntö, rahoitus ja ohjaus, kansallinen ICT-infrastruktuuri 

TIETO-HALLINTO- JA 
ICT-PALVELUT 

MUUT 
ASIAKAS-

ORGANISAATIOT 

ITSE-
HALLINTO 

ALUE 

Yhteisrahoitus & 

palvelumaksut 

Yhteistoiminnon 

ohjaus 

Sote- 

rahoitus / 

erityisvelvoite- 

maksu 

Tietohallinnon 

ohjaus 

Organisointi: Yhteisten tehtävien hoitaminen annetaan lakisääteisesti yhden 
itsehallintoalueen vastuulle 
Omistajaohjaus: Itsehallintoalueet ohjaavat toimintaa, valtio voi vaikuttaa 
järjestämissopimuksen ja mahdollisen osarahoituksen kautta toimintaan  
Rahoitus: Itsehallintoalueiden rahoitus, palvelumaksut ja mahdollisesti valtion 
erityisvelvoitemaksu 
Kysymyksiä: Miten vastuuorganisaatio valitaan ja miten itsehallintoaluieden tasapuolisesta 
vaikuttamismahdollisuudesta huolehditaan ? 

Sote-rahoitus 
Tietohallinnon 

ohjaus 

Luonnos 
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Yhteisrahoitus & 

palvelumaksut 

3. Itsehallintoalueiden sidosyksikkö  
 a) uusi, jolle siirretään tehtäviä nykyisistä 

 b) nykyisten inhouse-yhtiöiden fuusio 
 

ITSE-
HALLINTO 
ALUEET 

VALTIO 

Lainsäädäntö, rahoitus ja ohjaus, kansallinen ICT-infrastruktuuri 

TIETOHALLINTO- JA ICT-PALVELUT 

MUUT 
ASIAKAS-

ORGANISAATIOT 

Valtionavustus osarahoituksena ? 

Omistaja-

ohjaus 

Sote-rahoitus 

Tietohallinnon 

ohjaus 

Organisointi: Yhteisten tehtävien hoitamiseksi muodostetaan itsehallintoalueiden 
yhteisomisteinen sidosyksikkö (esim. yhtiö tai säätiö) 
Omistajaohjaus: Itsehallintoalueet ohjaavat toimintaa, valtio voi vaikuttaa 
järjestämissopimuksen ja mahdollisen osarahoituksen kautta toimintaan 
Rahoitus: Palveluiden käytöstä perittävät palvelumaksut 
Kysymyksiä: Tuottaako palveluita myös valtiolle ja siirretäänkö nykyisiä valtiollisia tehtäviä 
sidosyksikön hoidettavaksi (esim. palveluhakemistot?). Tuottaako palveluita myös kunnille ? 

Luonnos 
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Nykyisten ICT–sidosyhtiöiden tunnuslukuja 
(Sote) 
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Omistajien väestöpohja

(%)

Oma 

toiminta ja 
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kautta 
28 % 
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15 % 
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30 % Kahdessa 

45 % 
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10 % 

Sairaanhoitopiirit  
omistajina ICT-yhtiöissä 

Sote-palveluiden osuus 

liikevaihdosta 10%-100% 
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Yhteisrahoitus & 

palvelumaksut 

4. Itsehallintoalueiden ja valtion yhteisomisteinen 
sidosyksikkö 
a) itsehallintoalueiden yhteisiin tehtäviin painottuen 
b) myös määriteltyjen valtiollisten tehtävien siirtäminen toimijan vastuulle 

 

ITSE-
HALLINTO 
ALUEET 

TIETOHALLINTO- JA ICT-PALVELUT 

MUUT 
ASIAKAS-

ORGANISAATIOT 

Yhteisrahoitus (&palvelumaksut) 

Omistaja-

ohjaus 

Sote-rahoitus 

Tietohallinnon 

ohjaus 

Omistaja-

ohjaus 

VALTIO 

Lainsäädäntö, rahoitus ja ohjaus, kansallinen ICT-infrastruktuuri 

Organisointi: Yhteisten tehtävien hoitamiseksi muodostetaan itsehallintoalueiden ja valtion 
yhteisomisteinen sidosyksikkö (esim. yhtiö tai säätiö) 
Omistajaohjaus: Itsehallintoalueet ja valtio ohjaavat yhdessä toimintaa  
Rahoitus: Valtion budjettirahoitus ja palveluiden käytöstä perittävät palvelumaksut 
Kysymyksiä: Tuottaako palveluita myös valtiolle ja siirretäänkö nykyisiä valtiollisia tehtäviä 
sidosyksikön hoidettavaksi (esim. palveluhakemistot?). Tuottaako palveluita myös kunnille ? 

Luonnos 
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Arviointikriteerit 

• Aikataulu 
– Kuinka nopealla aikataululla muodostettavissa 

• Sääntelytarve 
– Kuinka raskasta lainsäädäntöä tehtävien perustaminen ja ohjaus 

edellyttää 

• Markkinavaikutukset 
– Epätoivottavat vaikutukset monopolitilanteen synnyttämisen 

näkökulmasta 

• Kansallinen ohjattavuus 
• Sisältäen arkkitehtuuri- ja yhteentoimivuusohjauksen  

• Kustannustehokkuus  
– Kuinka laajasti eri tietohallinto- ja ICT-palvelut pystytään 

organisoimaan mittakaavaedun saavuttamiseksi  

• Asiakaskeskeisyys 
– Ohjauksen näkökulmasta: kuinka lähellä palveluiden asiakkaille 

tuotettavien palveluiden järjestämisen ja tuottamisen rajapintaa 
organisaatio voi toimia 
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Kysymyksiä 

• Mitkä ICT-ratkaisut olisi jatkossa 
(lähtötilanteessa kansallisesti toteutettavien 
lisäksi) syytä hankkia tai tuottaa kansallisella 
tasolla ? 
– Valtion toimesta  

– itsehallintoalueiden yhteistyönä 

• Miten kansallisesti tuotettavien ratkaisujen 
käyttö(velvoite) tulisi varmistaa? 

• Miten kansallinen yhteistyö yhteisten ICT-
ratkaisujen tuottamisessa tulisi organisoida? 
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Tauon jälkeen keskustelu 

• Pyydetyt kommenttipuheenvuorot: 

• Antti Jokela, PSHP 

• Veijo Romppainen, Kainuu  

• Juhani Heikka, Oulu 

  

• Kommentit, kysymykset ja keskustelu 
– Kysymykset lyncillä 

– Halutessasi voit kohdentaa kysymyksen 
suoraan tietylle vastaajalle 
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Jatkotoimenpiteet 

• Työ jatkuu! 

• Digiryhmän taustamuistio kommenteille 
joulukuussa   

• 27.1.2016 http://stm.fi/tapahtumat/2016-
01-27/sote-tiedot-hyotykayttoon-
strategiasta-sote-uudistuksen-
toimeenpanoon  

• 10.2. 2016 klo 13-16 Kuulemistilaisuus II 

• http://alueuudistus.fi/etusivu 
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Kiitos! 
 

Digitalisaatio, ICT-palvelut ja 
tietohallinto -ryhmä 

 
 

http://alueuudistus.fi/soteuudistus/digitalisaatio 

http://alueuudistus.fi/soteuudistus/digitalisaatio

