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Jari Porrasmaa / STM 

Taustakuva: Yle, noin viikon uutiset 
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Agendalla tänään 
 
 

• Tiedonhallintaa koskevien pykälien täsmentyminen 

• Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuuri 

• Tavoitetila 

• Toimeenpanon hankkeistus ja valtionavustukset toteutukseen 
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LISÄTIETOJA: Arkkitehtuurin täsmentyminen ja linkkejä 

• Kokonaisarkkitehtuuria valinnanvapauteen on edistetty 2017 alkukeväästä lähtien, 
arkkitehtuuria on esitelty työpajoissa ja mm. Akusti-foorumin kesäseminaarissa 

• Arkkitehtuuri pohjautuu säädöspohjan osalta 05/2017 versioon, lakityöryhmän kanssa 
08-10/2017 välillä tehtyyn yhteistyöhön, KA päivitetään lausuntokierros ja HE 
versioihin 

• Kokonaisarkkitehtuuri: 

• http://stm.fi/karkihankkeet/rahoitushaut/ 

• http://stm.fi/documents/1271139/3214387/LUONNOS+Valinnanvapauden+kokona
isarkkitehtuuri+-+tavoitetila+ja+polku+9-2017.pdf/7cb4c35b-33df-45c7-bfa4-
9c8290eb5ce4 

• Dokumentissa on ajantasainen tieto, alla linkki vielä malliin, josta voi jatkossa 
seurata arkkitehtuurin kehittymistä 

• https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/, mallin avaaminen (katselutunnuksilla)  

• klikkaa ”mallin sisältö” välilehteä, klikkaa ”valitse malli” ja navigoi polkuun: 

• KA mallinnuspalvelu  2 Valtionhallinto  4 Ministeriöt ja hallinnonalat  
Sosiaali- ja terveysministeriö  1 Kohdealue Terveys ja hyvinvointi  1.2 
Osa_alue sosiaali- ja terveydenhuolto  valinnanvapaus V03  
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Säädöksissä täsmentyneet tiedonhallinnan kohdat 
• Täydennetty valintaan liittyviä pykäliä  periaatteena että myös paperilla tulevat valinnat 

kirjataan järjestelmään ja hoidetaan tiedonvälitys osapuolille (järjestäjä, aiempi tuottaja, uusi 
tuottaja, kansalaisen oma vahvistus) aina valinnanvapaus järjestelmän kautta 

• Valinta tuottajan luona mahdollista 

• Valinnanvapauden tiedonhallintapalveluiden (§ 77) vastuut on täsmentyneet: 

• 1) asiakkaan valinnan toteuttava palvelu  Kela toteuttaa (Omakanta) 

• 2) valinnanvapauden tietopalvelu  VRK toteuttaa (Suomi.fi) 

• 3) tuottajahallintapalvelu  Kela toteuttaa (valinnanvapausjärjestelmä) 

• 4) palvelutuotannon seurantapalvelu  Kela toteuttaa (valinnanvapausjärjestelmä+Kanta) 

• 5) palveluntuottajien yhteiskuntavastuun tietopalvelu (paras toteutustapa on selvityksen alaisena) 

• Maksatus: Kela toteuttaa suoran valinnanvapauden osalta, muuten toteutetaan maakuntien 
ohjelmistoilla 

• Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin toteuttaminen: maakunnat vastaavat tästä, 
ratkaisujen yhteensopivuus § 77 kansallisten palveluiden kanssa, tuotettava tietoja Kelan 
palveluun:  

• 1) annetut asiakassetelit; 2) myönnetyt henkilökohtaiset budjetit; 3) tieto asiakassetelillä tai 
henkilökohtaisen budjetilla maksettavan palvelun tuottajasta; 4) tieto asiakassetelin ja 
henkilökohtaisen budjetin perusteella annetuista palveluista ja perityis-tä asiakasmaksuista.  
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Arkkitehtuurin ”iso työnjako” 

• Suorassa valinnassa yhteiset toteutukset,  

• paljon uutta toteuttamista, tehdään mahdollisimman paljon yhteistä toteutustus 

• kansallisten toimijoiden toteutukselle suuri rooli 

 

 

• Henkilökohtainen budjetti ja asiakasseteli 

• Setelitoiminnan osalta pohja palveluseteli laissa 

• Toteutus maakuntien (ja siirtymävaiheessa kuntien / kuntayhtymien) toimesta - 

pieniä muutoksia nykyisiin ratkaisuihin 

• Henkilökohtainen budjetti uudempi asia, toteutus ajateltu maakuntien vastuulle 

• Perustiedot kuitenkin kansalliseen palveluun 
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Arkkitehtuuriperiaatteet 

• Raha ja tieto seuraa asiakasta reaaliaikaisesti 

• Olemassa olevia ratkaisuja hyödynnetään  

• Poikkeuksista valtavirtaan  

• Toiminta perustuu yhteiseen perustietoon  

• Maakunnalliset erityistarpeet hoidetaan kansallisissa ratkaisuissa 
yhtenäisesti joustavilla ratkaisumalleilla 

• Palvelun tuottajille turvataan mahdollisuus hyödyntää omia ratkaisujaan 
yhtenäisesti koko Suomen alueella 

• Vaiheittainen kehittäminen ja tavoitetilan rakentuminen pilottien kautta 

 

• Yleisemmät viittaukset digitalisaatioperiaatteisiin (VM) ja muiden STM:n 
arkkitehtuuritöiden periaatteisiin 
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Tarkemmin… 

Periaate Periaatteen kuvaus / perustelu 

Raha ja tieto 

seuraa asiakasta 

reaaliaikaisesti 

Asiakkaan valinta on reaaliaikainen ja valinnanvapaus palvelutuottajien tulee tuottaa 

asiakastiedot reaaliaikaisesti Kanta-palveluihin. Valinnanvapauteen liittyvät suorite- ja 

kannustekorvauksien arviointi toteutetaan Kanta-tietojen pohjalta, jolloin tuottajalle syntyy 

intressi varmistaa tietojen oikeellisuus ja reaaliaikainen tietotuotanto.  

Olemassa olevia 

ratkaisuja 

hyödynnetään  

Olemassa olevia ratkaisuja hyödynnetään kokonaistaloudellisuus ja aikataulu huomioiden. 

Valinnannavapauden tiukan aikataulun johdosta tavoitetilaa lähdetään rakentamaan 

olemassa olevien ratkaisujen jatkokehittämisen kautta. Nykyiset ratkaisut nivotaan 

yhteensopiviksi uusien valinnanvapauden kansallisten palveluiden kanssa.  

Nykyisistä ratkaisuista hyödynnettävissä ovat: 

 Potilastiedon arkisto ja muut Kanta-palvelut 

 Kansalliset rekisterit (esim. organisaatiotiedot) ja luokitukset 

 Suomi.fi -palvelut 

 Asiakas- ja potilastietojärjestelmät sekä muut alueelliset palvelut 

 Ostopalvelu- ja palveluseteliratkaisut 

 Kelan maksatukseen liittyvät ratkaisut 
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Asiakas- ja potilastiedon siirtyminen 
• Asiakkaalla on mahdollisuus valita eri tason tuottajia valtakunnallisesti 

• Lähtökohtana asiakas- ja potilastiedon siirtymisessä tuottajien välillä ja järjestäjälle on Kanta-
palvelut 

• Tuottajien on huomioita Kanta-palveluihin tallennettu asiakassuunnitelma 

• Suoranvalinnan osalta tilanne on hyvä 

• tuottajat ovat liittyneet Kanta-palveluihin,  

• suun terveydenhuollon osalta työtä tarvitaan vielä 

• sosiaalihuollon neuvontatoiminta, tarvitaanko asiakirjojen välitystä? 

• Henkilökohtainen budjetti ja asiakasseteli 

• Henkilökohtaisessa budjetissa paljon sosiaalihuollon palveluita ja ei-sote tuottajia 

• Kehittämispolkua arvioidaan yhdessä THL:n ja palveluseteli laajennuksiin / vv-pilotteihin tulevien 
toimijoiden kanssa 

• Tärkeää edistää sosiaalihuollon yhteisen tietovarannon käyttöönottoa ja hyödyntämistä 

• Kanta-palveluiden kyselyt reaaliaikaisia, tietojen tuottaminen hitaampaa  kaipaa parannusta 

• Käytettävyys järjestelmissä heikkoa Kanta-tietojen osalta  rakenteisen tiedon parempi 
hyödyntäminen ja tiedonhallintapalvelu käyttöön, yhteiset ratkaisut? 

• Samassa yhteydessä muita Kanta uutuksia käyttöön: ajanvarausasiakirja, palvelutapahtumaluokittelu 
ym 
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Asiakastuki 

ja -neuvonta 

• Ketkä asiakkaita 
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Kansallisten Sote-ICT tietojärjestelmien tekninen tuki

Kansalliset tietojärjestelmät

Palveluntuottajien 

ohjaus- ja neuvonta

-Sähköinen asiointi,  chat, 

puhelinpalvelu
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e Henkilöasiakkaan yleisneuvonta – miten, mitä ja mistä?

-Sähköinen asiointi,  puhelinpalvelu, vammaisten tuki, 

fyysinen asiointi,  tulkkauspalvelut

Asiakas- ja palvelutiedot

Kansalliset toimintamallit

Sote-palvelujen tuki- ja neuvontapalvelut

Henkilöasiakkaan yksilö llinen palveluohjaus palveluprosessin 

aikana

Vastuutaho

Palvelun järjestäjä

Palveluntuottaja

Keskitetty kansallinen  toimija

Alueellisten ja paikallisten Sote-ICT tietojärjestelmien 

tekninen tuki
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Chat-robotiikka, ohjaus oikeisiin kanaviin ja neuvonta
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Suoran  

valinnan  

maksatus 
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Tiedolla johtaminen 
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Hankekokonaisuus 
 & aikataulu 

Jari Porrasmaa 

2017 2018 2019 2020 

Hankkeet 

Sidosprojek
tit 

VRK 

Valvira 

Maakunnat 

THL/ 
KELA 

KELA 

STM 

Palveluluokitus ja VV-tiedot
THL 

Rahoitus n. 130 miljoonaa kansalliseen 
tekemiseen ja pilotteihin, startti kesällä 2018 
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Yksinkertaistettu toiminta ja ATK 
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Vertailu 

(Suomi.fi) 

Valinta 

(Omakanta) 

Kanta 
Kela 

VV 

KELA 

valinta 

Portaali 

Suora 

Seteli/hebu 

Asiakas/potilas 

järjestelmä 

annetut palvelut 

asiakasdata 

potilasdata 

Asiakas 

Järjestäjä 

Tuottaja 

Kela maksatus: 

raha tuottajalle 

kun data Kanta 

palveluissa 

yhteentoimivuus 

vaiheittain 

Kela palveluihin: 

Käyttöliitymä Kelan toteuttamana 

tai pääsy API:lla (oma järjestelmä) 
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Valtionavustukset toteutukseen 

• 1. haku palvelusetelikokeiluiden laajennuksena, hakuaika päättyi 

31.10.2017 

• ministeriöön on saapunut 12 hakemusta, joista 4 on nykyisten kokeiluiden 

laajennuksia 

• hakemusten lukeminen ja arviointi on parhaillaan käynnissä 

 

• Ensi vuoden alussa käynnistetään toinen hakukierros valinnanvapaus lain 

mukaiseen pilotointiin 
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