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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 
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kehittäminen 
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Vaikuttavuus 
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jatkuvuuden 
turvaaminen 

Minimitavoite 
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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. 
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Sote-ICT-linjaukset, valmistelu 

• Valmisteltu sote- ja aluehallintouudistuksen Digitalisaatio, ICT-
palvelut ja tietohallinto -ryhmässä 

• Valmistelun aikana kuultu kuntien ja soten tietohallintojohtoa 
• Linjaukset pyritty tekemään tarkoituksenmukaisessa laajuudessa 

kattamaan koko itsehallintoalueen tietohallinto- ja ICT-toiminnan - 
laajempia kuin SoteICT-linjaukset 

• Erityisesti täydennystä ja jatkovalmistelua edellyttää digitalisaation 
toimeenpano - kytkentä muihin hankkeisiin (VM, STM, kuntien ja 
sairaanhoitopiirien kehittämishankkeet) sekä IH-alueiden ja kuntien 
rajapinta tietohallinto- ja ICT-asioissa. 

• Pyritty huomioimaan muiden valmisteluryhmien työ - edellyttää 
jatkossa tiivistä yhteistä valmistelua erityisesti valtakunnallisten 
palveluiden ja investointien osalta 

• Jatkovalmistelu tehtävä yhteistyössä kuntien ja sairaanhoitopiirien 
kanssa (esim. IH-alueiden ja kuntien rajapinta, vaikutukset kuntien 
tietohallintoimintaan jne.) 
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Linjaukset 

• Tietohallinnon valtakunnallinen ohjaus 
– Itsehallintoalueiden tietohallinnon ohjaus 

• Tietohallinnon ja ICT-palveluiden 
järjestäminen ja tuottaminen 
itsehallintoalueilla 
– Yhtenä erityiskysymyksenä valtakunnalliset 

yhteistyömuodot: ICT-palvelukeskus ja 
yhteishankintayksikkö 

• Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
tietointegraation mahdollistaminen  

• Itsehallintoalueiden ja kuntien muutostuki 
sekä digitalisaation edistäminen 
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Tietohallinnon valtakunnallinen ohjaus 

• Itsehallintoalueiden tietohallinnon ja ICT-
toiminnan ohjauksen tulee perustua vahvaan 
valtion ohjaukseen. Edellytyksenä 
– resurssien varmistaminen  
– ohjausrakenteen selkeyttäminen 
– tehtäviä kootaan muodostettavaan valtakunnalliseen 

tietohallinnon ohjausyksikköön/toimintoon 

• Ohjauksen lähtökohtana on ohjaavien 
ministeriöiden ja itsehallintoalueiden välinen 
neuvottelumenettely, jonka pohjalta vahvistetaan  
– kansallisesti merkittävimmät strategiset tavoitteet ja 

toimenpiteet  
– työnjako ja koordinaatio, joilla edistetään digitalisaation 

keinoin palveluiden asiakaslähtöistä uudistamista 
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Tietohallinnon ohjausmekanismeja 

KAUPALLISET 
TOIMITTAJAT 

18 ITSEHALLINTOALUETTA–  

SOTE JÄRJESTÄMINEN  

15 ALUEELLA 

VALTIO 

Lainsäädäntö, rahoitus, ohjaus, kansallinen 
infrastruktuuri 

ICT-PALVELUKESKUS 

Toimialariippumattomat 
Lait,asetukset,kokonais-

arkkitehtuuri,rahoitusohjaus
(ml.investoinnit), 

informaatio (suositukset, 
ohjeet) 

Toimialakohtaiset(sote) 
Järjestämispäätös 

Olennaiset vaatimukset 
Määräykset (esim. 

tietorakenteet) 

Tieto- 

järjestelmien 

olennaiset 

vaatimukset 

(SOTE) 

Omistajaohjaus 
Sopimusohjaus 

 

Markkinaohjaus 

 
SOTE-
TUOT-
TAJAT 

 

T&K 

rahoitus 

VM STM Muut  

”Ohjausyksikkö” 
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Itsehallintoalueiden tietohallinto ja ICT-
palveluiden järjestäminen ja tuottaminen 

 
• Vastuu itsehallintoalueen tietohallinnon ja ICT-palveluiden 

järjestämisestä on kullakin itsehallintoalueella.  
– tietohallinto on itsehallintoalueen strateginen 

johtamistoiminto  
– ICT-palveluiden tuotanto voidaan hoitaa itsehallintoalueiden 

yhteistyönä tai itsehallintoalueiden ja kuntien väliseen 
yhteistyöhön pohjautuen 

• Osa itsehallintoalueiden ICT-palveluista keskitetään  
– valtakunnalliseen ICT-palvelukeskukseen tai  
– kilpailutetaan valtakunnallisen yhteishankintayksikön 

toimesta.  

• Lainsäädännössä määritellään kriteerit, joiden pohjalta 
itsehallintoalueiden valtakunnalliset yhteistyökohteet 
vahvistetaan 
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ICT-palveluiden vastuunjako 
Valtiollisten toimijoiden itsehallintoalueille tuottamat palvelut 

Itsehallintoalueiden kansallisesti yhteiset ICT-palvelut 

Itsehallintoalueiden ICT-palvelut Itsehallintoalueiden ICT-palvelut 

• mm. Kela,VRK,Valtori,Suomen Erillisverkot oy 

• Itsehallintoalueille tuotettavat palvelut tarkennetaan jatkovalmistelussa  

• Valtion toimijoiden välinen vastuunjako arvioitava 

• Ei laajoja tuotantovastuiden siirtoja lyhyellä aikataululla – yksittäisiä tehtäviä voidaan perustelluista 

syistä siirtää 

• Yhteisten tehtävien yleiset kriteerit määritellään laintasoisesti 

• Kansallisesti hoidettavat palvelut *järjestämispäätöksessä ja”tietohallinnon 

viisivuotissuunnitelmassa” 

• Kansallinen ICT-palvelukeskus ja yhteishankintayksikkö pääasiallisena organisointitapana 

• Lähtötilanteessa keskitetysti hoidettavat palvelut ja hankinnat linjataan keväällä 2016 

*muiden kuin sote-ICT-palveluiden osalta tarkennettava 

• Itsehallintoalueiden vastuulla huomioiden kansallisen ohjauksen ja lainsäädännön 
reunaehdot 

• Organisointi:itsehallintoaluekohtaisesti, yhteistyössä toisten itsehallintoalueiden tai 
alueen kuntien kanssa 

• Toteutus: omana toimintana, hankinnat IT-markkinoilta tai sidosyksikkötoimijoilta 
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Valtakunnallinen ICT-palvelukeskus 

• ICT-palvelukeskuksen 
organisointimuodoksi ehdotetaan 
itsehallintoalueiden omistamaa 
osakeyhtiötä 
– Valtion ja Kelan mahdollinen omistus ICT-

palvelukeskuksessa arvioidaan jatkovalmistelun 
yhteydessä. 

• Palvelukeskuksen jatkovalmistelua varten 
esitetään asetettavaksi välittömästi 
selvitystyö 
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Sosiaali- ja terveyspalveluiden 

tietointegraation mahdollistaminen  
 
• Vaikuttava ja integroitu palvelutuotanto edellyttää 

asiakasta ja palveluita koskevaa täydellistä 
tietointegraatiota sekä tietojen saatavuutta yli 
organisaatio- ja hallintorajojen 

• Tietojen yhteiskäytöstä ja rekistereiden yhdistämisestä 
säädetään osana sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietolain (159/2007) uudistamista mm. 
– sosiaali- ja terveydenhuollon erillisten henkilörekisterien 

yhdistäminen 
– suostumus ja kieltosäädösten yhdenmukaistaminen ja 

kokoaminen yhteen toimialakohtaiseen lakiin 

• Muutosten yhteydessä varmistetaan kansalaisten 
mahdollisuudet hyödyntää asiakas- ja potilastietoja sekä 
tuottaa tietoja terveydestään ja hyvinvoinnistaan myös 
ammattilaisen käyttöön sähköisessä muodossa  
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Itsehallintoalueiden ja kuntien muutostuki 
sekä digitalisaation edistäminen 

 
• Itsehallintoalueiden perustaminen, niiden 

vastuulle siirtyvien palveluiden jatkuvuuden 
turvaaminen sekä kuntien toiminnan 
sopeuttaminen edellyttää kansallista tukea.  

• Muutostukiohjelman valmistelun yhteydessä 
selvitetään myös itsehallintoalueiden 
perustamiseen sekä toiminnallisiin 
uudistuksiin ja digitalisaatioon liittyvien 
välttämättömien ICT-investointien rahoitus. 

• Esitetään asetettavaksi ICT-
muutostukiohjelma osana muuta 
itsehallintoalueiden muutostukea 
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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. 

 


