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Soutu - hankkeen sisältö 

Sote- ja maakuntauudistuksen aiheuttamien muutosten 
toimeenpano Kanta-palveluissa 

Hankkeessa toteutetaan Kanta-järjestelmiin ne muutokset, jotka on kirjattu 
lakiluonnoksiin 

• maakuntalaki 

• sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki 

• valinnanvapauslakia siltä osin, kuin siinä määritellään Kanta-
palveluihin toteutettavat ratkaisut 

sekä  

• asiakastietolain kautta kirjattuja muutoksia 
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Soutu–hanke STM:n sote-muutosten 

toimeenpanossa 
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Soutu-hankkeen työkokonaisuudet 

TK1 Asiakirjojen siirto uusille rekisterinpitäjille 
 

• 1.1.2020 päivästä eteenpäin kaikki Kanta-palveluihin tallennettavat 
asiakirjat ja kuvantamistutkimukset kuuluvat sille maakunnalle, johon 
rekisterinpitäjä tai palvelunjärjestäjän palveluyksikkö on yhdistynyt (mm. 
Potilastiedon arkistossa tällä hetkellä n. 875 miljoonaa asiakirjaa) 
 

• Kanta-palveluiden on pystyttävä arkistoimaan kaikki uudet asiakirjat 
ja kuvantamistutkimukset maakunnan rekisteriin sekä erottamaan 
oma käyttö/luovutustilanteet maakunta rekisterinpitäjä –tiedon perusteella 
työterveyshuoltoa ja yksityisen terveydenhuollon itselleen tuottamaa 
aineistoa lukuun ottamatta. 
 

• Tavoitteena rekisterinpitäjämuutoksissa on, että nykyisiin rajapintoihin ei tule 
muutoksia 
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TK2 Asiakirjojen arkistointi ja käyttö 
maakunnan lukuun 

 
• määritellään ja toteutetaan ratkaisut mahdollistamaan asiakas- 

ja potilasasiakirjojen arkistointi maakunnan rekisteriin, ja 
maakunnan rekisterissä olevien tietojen käyttö niille tuottajille, 
jotka tuottavat asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja 
terveydenhuollossa lain mukaisen valinnanvapauden piiriin 
kuuluvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja 
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Soutu-hankkeen työkokonaisuudet 



- 

 
1.vaihe  
• asiakirjojen tallentaminen ja haku maakunnan lukuun sote-

keskuksen valinnanvapauden sekä muita mahdollisia 
pilotointeja varten  

 

 
2. vaihe  
• asiakirjojen tallentaminen ja haku maakunnan lukuun sote- 

ja maakuntauudistuksen tavoitetilaa varten (1.1.2020 – 
1.1.2022) 
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Soutu-hankkeen työkokonaisuudet 
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• suoran valinnan pilotoinnissa syntyy ostopalvelun valtuutus jonka 
tyyppi on SOTE suoravalinnan valtuutus  
 

• Valitut tiedot menevät valtuutuksen tuottavaan palveluun ja palvelu tuottaa 
tiedoista valtuutuksen ja arkistoi Kantaan 
 

• Valtuutuksen nojalla ostopalvelun tuottaja voi hoitotilanteessa hakea tietoja a) 
suostumuksen ja kiellot ohittaen järjestäjän rekisteristä, b) luovutuksena 
kaikkien palvelunantajien rekistereistä ja c) arkistoida tiedot järjestäjän 
rekisteriin 
 

• Jos tuottajalla ei ole tarvetta hakea valinnanvapauden valtuutuksia, ei 
rajapintaan ole tulossa muutoksia  
 

• Hoitoasiakirjojen käsittelyn rajapintaan ei tule PTJ-näkökulmasta muutoksia 
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Soutu-hankkeen työkokonaisuudet 
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TK3 Omakannan asiakkaan valinnan toteuttava palvelu  

 
• sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapauteen 

liittyvien käyttöliittymämuutosten toteuttaminen 
Omakantaan 

 

• valinnanvapauslakiluonnoksen mukaan asiakas ilmoittaa sosiaali- 
ja terveyskeskuksen, suun hoidon yksikön ja maakunnan 
liikelaitoksen toimipisteen valinnasta maakunnalle valtakunnallista 
tiedonhallintapalvelua käyttäen, tai kirjallisesti  
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Soutu-hankkeen työkokonaisuudet 
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TK4 Käytönhallinta 

 
• Osana sosiaali- ja terveydenhuollon käytönhallinnan laajempaa 

kansallista määrittelyjen kokonaisuutta (THL) 

 

• käyttövaltuuksien perusteet 

• käyttö- ja luovutuslokit maakunnan lukuun tapahtuvassa käytössä 

• hoitosuhteessa ja asiakassuhteessa huomioitavat seikat  

• käyttövaltuuksien tarkistamisessa käytettävät kuvailutiedot 

• pääsynhallinnan tarkistusten vastuut (Kanta, liittyvät järjestelmät) 

• edellisiin liittyvät linjaukset, vaatimukset ja määrittelyt eri 
toimijoille ja järjestelmille 
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Soutu-hankkeen työkokonaisuudet 
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TK5 Sote yhteiset asiakirjat ja rekisterit 

 

• Mm. järjestäjän ja tuottajien yhteistyötä koordinoivat 
asiakassuunnitelmat 

• Linkittyy jo nykyisin saatavilla oleviin suunnitelmiin ja käynnissä 
olevaan suunnitelmatyöhön 

• mm. rakenteinen terveys- ja hoitosuunnitelma, 
sosiaalipalvelujen asiakassuunnitelmat, laaja-alainen sote-
yhteisen asiakassuunnitelma 

• Myös muita keskeisiä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteisiä 
asiakirjoja voidaan liittää työkokonaisuuteen 
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Soutu-hankkeen työkokonaisuudet 
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TK6 Sertifiointi ja yhteistestaus 

• Säädösten sekä uusien ja päivitettävien määrittelyjen 
vaikutukset sertifiointeihin ja testauksiin 

• Mahdollisten sote-muutosten testausten suunnittelu Kanta-
palveluihin liittyvissä järjestelmissä 

 

TK7 Kanta-asiakkuus ja käyttöönoton tuki 

• Tuki, ohjeistus ja koulutukset sote-organisaatioille ja muille 
Kanta-palvelujen asiakkaille 

• Tarpeiden arviointi, suunnittelu ja toteutus 
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Keskeisiä sidoshankkeita /-projekteja 

• Kelan Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut hanke 

• Valviran Soteri-hanke 

• VRK:n Suomi.fi palvelut 

• Kansa-hanke 

• Potilastiedon arkiston sisältölaajennukset  

• Organisaatiomuutosten ohjeistus-projekti / THL 

• Sote-käytönhallinnan hanke / THL 

 

• Sote-palvelujen tuottajien ja tietojärjestelmien 
toimittajien omat kehittämishankkeet 
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Kiitos 

Erja Vornanen 
 
erja.vornanen@kela.fi 
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