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Johdannoksi: syvä muutos ja murros 

• Olemme siirtymässä aikakaudesta toiseen 

• Digitalisaatio ja digitalisointi merkittävin muutosvoima 

• Kuva julkisesta hallinnosta ja palvelusta sekä sitä koskevat odotukset 
muuttuvat: alustatalous ja julkinen hallinto& julkispalvelu palvelualustanana ja 
ekosysteemimalli, keskitetyistä hajautettuihin järjestelmiin 

 

• Ihmiskeskeinen yhteiskunta = järjestelmä- ja professiokeskeisyydestä 
aitoon asiakaskeskeisyyteen ja asiakaslähtöisyyteen, jossa ihminen keskellä 

• elämäntilanteen ja elämänkaaren mukaiset ja joustavat palvelut 

 

• Väestöpohjainen ja ilmiölähtöinen vaikuttaminen 

• kansanterveystyön ja rakenteellisen sosiaalityön sekä ennakoivan hyvinvointi- ja 
toimintakykytyön ytimessä, monialaisuus 

 

• Uudet teknologiat mahdollistajana ja toiminnan muuttajana 

• Lohkoketjut tässä yksi potentiaalisesti hyvin vaikuttava tekniikka 
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Järjestäjä vastaa siitä, että asiakas saa vaikuttavia 
ja yhteensovitettuja palveluja kaikilla tasoilla. 

 
Tietointegraatio on 
palveluintegraation 

perusta. 

 
Palveluintegraatio ylittää 
yksityisen ja julkisen sekä 

eri sektoreiden rajat. 



- 

Miten sote-kustannussäästöt ovat mahdollisia? 
• 1. Sote-palveluiden heikon tuottavuuskehityksen kääntäminen paranevaksi 

tuottavuuskehitykseksi uuden teknologian ja sen mahdollistaman paremman 
toiminnanohjauksen keinoin.  

 

• Vaikutusarviointien mukaan kootumpi palveluiden järjestämismalli nostaa tuottavuuskehityksen mahdollisuutta –
monissa toiminnoissa, esimerkiksi tietohallinnossa on saavutettavissa noin 10–15 %:n tehostuminen. 

• Mahdollisuus 0,4 - 2 prosenttiyksikön kustannuskasvun hidastumiseen.  

• Digiratkaisuilla mahdollista saada noin 200 miljoonan euron nettohyöty investoinnit huomioiden vuoden 2025 
loppuun mennessä. 

 

• 2. Nykyisen hajanaisen järjestelmän yhtenäistäminen parhaiden käytäntöjen 
mukaiseksi.  

 
• Ottamalla käyttöön nykyiset parhaat käytännöt sekä oikea-aikaiset ja integroidut avopalvelut 

voitaisiin parhaimmillaan saada noin 3 miljardin eurojen kustannussäästö nykytilaan verrattuna. 
 

• 3. Vähentämällä raskaiden ja kalliiden palveluiden palveluntarvetta ja 
ylläpitämällä toimintakykyä. 
 
• hyvinvointiekosysteemin ja ihmisten omien valintojen mahdollisuuksien paikka 
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Biopankit 

Genomitieto 

yksityisiä palveluita - 
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Biopankkitieto 

Genomitieto 
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Yksityisiä palveluita - hyvinvointisovelluksia 

Kaikki 

on  

palvelua 

ja  

alusta- 

talouden 

toiminta- 

malli 
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Periaatteet 

Tehokas tietosuoja 

Omadata 

Tiedon siirrettävyys 

Tiedon kerääminen asiakaslähtöisenä lisäarvopalveluna 

Avoin data ja avoimet rajapinnat 

Yhteentoimivuus ja käyttäjän mahdollisuus valita 

Tietoydin ja tietorakenteet julkisessa 

omistuksessa 

 

Reilut ja yhdenvertaiset käyttösäännöt 

Avoimet standardit 

 



- 

Kustannussäästötavoitetta täydentäviä yhteiskunnallisia 

vaikuttavuustavoitteita 
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Asiakkaille/potilaille paremmat palvelut, asiakkaiden 
pärjääminen paranee 

Ensisijaisesti soveltuvin osin digitaalisia terveyden, hyvinvoinnin 
ja sosiaalihuollon palveluita 

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tuottavuus ja 
kustannustehokkuus paranevat 

Kansallisten kehityshankkeiden hallinta tehostuu ja sote-
toimialan kokonaisarkkitehtuuri yhtenäistyy 

Uusien ja innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen 
sote-toimialalla edistyy ja syntyy uutta kasvuliiketoimintaa 

Tietovarantojen ja tietojen hyödyntäminen edistää tutkimusta, 
tuotekehitystä ja uutta kasvuliiketoimintaa 



Entäpä lohkoketjut? 

• Lupaava teknologia, jota voi käyttää monella tapaa: innovatiivisuus ja 
palvelumuotoilu 

• Keskitetyistä järjestelmistä hajautettujen ja keskitettyjen 
järjestelmien yhdistelmään 

• Omadata (MyData) tärkeä osa tulevaisuuden hyvinvointiekosysteemiä 
ja luottamuksen rakentamista 

 

• Hyvinvointiekosysteemissä suljettuja ja keskitetyn luottamuksen sekä 
hajautetun luottamuksen järjestelmiä 

• Hyvinvointidataratkaisuja ja tiedojakoa lohkoketjun päälle = > 
sovelluskehittäjien turvalliset mahdollisuudet 

• Omadata -tyyppisiä ratkaisuja 

• Helppo ja kevyt asiakasseteliratkaisu… 
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Lohkoketjut 
mahdollinen 

teknologia, jolle voi 
rakentaa useita 
toiminnallisia 

ratkaisuja hyvinvointi-
ekosysteemiin 

 

Näistä myös 
vientituotteeksi ja 

kasvuliiketoiminaksi 


