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Kokeilujen 
hyödyntäminen
kansallisen ict-
arkkitehtuurin
kehittämisessä
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Esityksen sisältö

• Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuurin tilanne

• Valinnan vapauden minimitoteutus (minimum viable
product)

• Käynnissä olevat kokeilut ja näiden oppien 
hyödyntäminen arkkitehtuurissa ja uusissa 
kokeiluissa
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Tietovirrat

• Kokonaiskuva 
tietovirroista

• Keskusteltu 
näkökulmakohtaisist
a tietovirta kaavioista 
(järjestä, tuottaja, 
asiakas)
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SeurantaMaksatusPalveluiden käyttöValinta
Palveluiden kuvaaminen eri prosessin vaiheissa
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Rekisteröinti
(Valverin

palvelualaluokitus)

Valmistelu

Palvelutieto-
varanto

(Finonto)

Tuottajan valinta 
Omakantassa

Asiakasseteli
(palveluluokittelu)

Henkilökohtainen 
budjetti

(palveluluokittelu)

Sote-keskus
(palveluluokittelu)

Palveluvaaka
(palvelu-

luokittelu)

Kapitaatio + 
suoritteet

(palvelutapahtuma-
luokittelu)

Kapitaatio + 
suoritteet

(Käyntiluokittelu)

Sote-tietopaketit



Esityksen sisältö

• Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuurin tilanne

• Valinnan vapauden minimitoteutus (minimum viable
product)

• Käynnissä olevat kokeilut ja näiden oppien 
hyödyntäminen arkkitehtuurissa ja uusissa 
kokeiluissa
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Valinnanvapauden kokeilut
• Menossa parhaillaan palvelusetelikokeilut (5 pilottia)
• Avattu haku uusille valinnanvapauden piloteille

• hakuaikataulu: 1. haku  29.5.–7.7.2017 ja toinen 14.8.–29.9.2017
• rahoitusta varattu 2018-2019 jaksolle 100 miljoonaa ja 2017 LTAE 33 miljoonaa

• Kunnilta ja kuntayhtymiltä ei edellytetä omarahoitusosuutta
• toteutusaikataulu:

• aloitus välillä: syksy 2017 – 30.6.2018.ja pilotit päättyy viimeistään 2022 lopussa 
(tai kun kaikki valinnanvapaus lain mukaiset suorat palvelut on sote-keskuksen
toteuttamia)

• pilotoitava kokonaisuus:
• sote-keskus (vv lain rajatulla palveluvalikoimalla § 86)
• henkilökohtainen budjetti

• pilottiin osallistuvien kuntien on yhtiöitettävä sote-toimintansa ennen pilottia
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Toteutusaikataulun kireys ja priorisointi
• Kokonaisuus on monimutkainen ja sisältää paljon variaatiota
• On kriittistä määritellä minimitoteutus (MVP, minimum viable product), joka 

mahdollistaa pilottien toiminnan aloittamisen 
• Ketterän kehittämisen periaatteiden mukaisesti toiminnallisuus laajenee seuraavissa 

iteraatioissa
• Minimitoiminnallisuus sisältää riittävän toiminnallisuuden, jotta pilottiin lähtevät kunnat 

kykenevät toimimaan
• Suunnittelun ja toteutuksen osalta on tärkeää pitää MVP:n toteutus koko ajan 

mielessä eikä rönsyillä laajennuksiin - noudatetaan Kajakki arkkitehtuurissa 
asetettu ”poikkeuksista valtavirtaan” arkkitehtuuriperiaatetta

• MVP on tärkeää käydä läpi pilottiin lähtevien kuntien kanssa läpi - minimituote 
tarkoittaa kuitenkin sitä että se tekee asiakkaalle riittävästi (asiakkaan buy-in
ratkaisun käyttöön)
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MVP toiminnallisuuksien jakautuminen
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YHTEISET OSUUDET

SUORAN 
VALINNAN 

TOIMINNOT

HENKILÖ-
KOHTAISEN 
BUDJETIN 

TOIMINNOT



Valittavien tuottajien rekisteri (toteutetaan sote-organisaatio rekisterin pohjalta, 
tarkistetaan ylin organisaatiotaso ja toimipistetaso (nimet, yhteystiedot) - sote rekisteriin 
lisäsarakkeina tuottajan toimiminen maakunnan pilotissa) 
Palvelutietovarannon kanssa yhteensovitus: jos sovitaan kytkentä pilotteihin, niin tämän 
kehittäminen on erittäin kriittistä

Valinnan toteuttaminen Omakantaan
- Ostopalvelu valtuutuksen luonti
- Vain kunkin kokeilussa olevan alueen 
tuottajien valinta
- Ei tuottajan vaihtomahdollisuutta (?)

Tuottajan ja järjestäjän näkymä valintaan 
(esim. kyselyrajapinta tms)

Kapitaatiokorvauksen laskenta (EI 
bonus/sanktio/vaikuttavuus elementtejä, EI 
suorite osuutta TAI tuottajan yksinkertaisen 
CSV:n perusteella)

TOTEUTETAAN KUNTIEN 
OHJELMISTOLLA (PSOP, Efector, 
Smartum)
Henkilökohtaisen budetin perustaminen
- ostopalvelu valtuutuksen luonti
Tuottajien valinta (voi olla omarekisteri, 
minimiyhteentoimivuus OID-tunnisteet
samat kuin sote- org rek.- sitoutuminen 
yhteiseen rekisteriin 2019  mennessä 

YHTEISET OSUUDET

SUORAN VALINNAN TOIMINNOT HENKILÖKOHTAISEN BUJDETIN TOIMINNOT
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Kuka tekee MVP:n?

Kela

• Asiakkaan suora valinta 
Omakannassa

• Ostopalveluvaltuutuksen 
luonti

• Näkymä asiakkuuksiin
järjestäjälle sekä 
tuottajalle

• Kela hoitaa
yksinkertaisen
maksatuksen
kansallisesti

Järjestäjä

• Yhtiöittää 
palveluntuottajansa

• Maakunnan palveluiden 
hallinta

Tuottaja

• Liittyy viimeistään nyt 
Kantaan

• Kyvykkyys tallentaa 
tuottajan rekisteriin tiedot

• Seurantatietojen 
tuottaminen 
palvelutuotannon 
seurantapalveluun

Henkilökohtaisen budjetin 
operaattorit

• Ostopalvelun valtuutus
• Budjetin seuranta
• Valmistautuminen ja 
suunnitelma siirtymiselle 
Kelan 
maksatusjärjestelyyn ja 
yhteiseen organisaatio-
/palvelurekisteriin

• Näkymä asiakkuuksiin
järjestäjälle sekä 
tuottajalle

Tarvitaanko MVP:ssä ja 
kuka tekee?

• Palvelutuotannon 
seurantapalvelu

• Asiakasmaksut
• Valinnanvapauden 
tietopalvelut

Suorite osuus seuraavaan versioon
Maksuaineistojen tuottaminen (Kela)

Suoran valinnan maksut nykyisillä taloushallinnon järjestelmillä - maksutiedon palautus Kelalle (järjestäjä)
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Sote org. rek. 
EXCEL
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04 / 2019

Tavoitetila
versio

04 / 2019

Lisäpaketti 1
09/2018

02/2018

Esituotanto 
versio 2
02/2018

MVP
04 / 201811/2017

Esituotanto 
versio 1
11/2017

Lisäpaketti 2
12/2018

Polku pilotteihin 

Polku kansalliseen levitykseen

06 / 2018

Pilotit 
käyntiin

06 / 2018

Kansallinen 
startti

Jatkokehitys (tbd)

HUOM! Tarkistettava lain aikatauluista (HE versio ja lopullinen)
takaisinlaskenta versio lain aikarajoista tehtävä

Ketteräkehitys ja iteraatiot



Esityksen sisältö

• Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuurin tilanne

• Valinnan vapauden minimitoteutus (minimum viable
product)

• Käynnissä olevat kokeilut ja näiden oppien 
hyödyntäminen arkkitehtuurissa ja uusissa 
kokeiluissa
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Käynnissä olevat kokeilut ja kokonaisarkkitehtuuri
• Kokonaisarkkitehtuurissa fokus enemmän toimintaprosessitasoa ja ylätason 

tietoarkkitehtuuria
• Kesäkuussa ja alkusyksystä vedetään kokonaisuutta yhteen KA-dokumentin

muotoon, täydennetään tietojärjestelmäarkkitehtuurin skenaarioita
• Kokeiluhankkeiden kokemukset:

• Mitkä asiat suurimpia kipupisteitä - tuleeko näihin nyt parannusta?
• (Osin ongelmana keskeneräiset toteutukset esim. Kanta-toteutuksien suhteen, 

tilanne korjaantuu valtaosin vuoden loppuun mennessä)

• kokeiluja toteuttavien toimijoiden kommentit arkkitehtuuriin erittäin 
tärkeitä
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Jatkotyö
• Työseminaari: Vauhdissa olevat ja käynnistyvät kokeilut

• 28.8. tai 5.9. - onko merkittäviä kansallisia tapahtumia tai käynnissä olevia kokeiluja 
sitovia menoja?

• Ohjelma täsmentyy myöhemmin, esim:
1. kokemukset ja alustavat arviointitulokset käynnissä olevissa kokeiluista
2. uusien kokeilujen valmistelujen tilanne, hakijat ja painopistealueet
3. tavoitetilan arkkitehtuurikuvaus

• Setelikokeilun ja uusien kokeilujen välillä mahdollisia synergiaetuja ja 
yhteensovittamista myös - missä määrin samoja alueita mukana?

• Yhteistyö jatkokokeiluihin mukaan tulevien kanssa:
• minimitoteutuksen läpikäynti ja yhteinen sopiminen
• vastuut toteutuksissa: Kela/THL/Valvira, kunnat (maakunnat)
• riippuvuuksien ja aikataulun määrittely ja seuranta
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