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Kelan VV-hanke 

• Kela toteuttaa sote-valinnanvapauskokonaisuuden, johon sisältyvät 

seuraavat tiedonhallintapalvelut ja kokonaisuudet: 

• Asiakkaan valinnan toteuttava palvelu 

− Asiakkaan, maakunnan ja palveluntuottajan käyttöliittymät/rajapinnat 

− Valintatiedot tallentuvat valinnanvapausjärjestelmään 

• Tuottajanhallintapalvelu 

− Palveluntuottajien ilmoittautuminen ja ilmoitusten hallinta 

− Tiedot suoran valinnan palveluntuottajista sekä maakunnan ja yksityisten palveluntuottajien 

välisistä sopimuksista (sopimustiedot) 

• Palvelutuotannon seurantapalvelu 

− Palveluntuottajien ilmoittamat tiedot asiakkaan saamista palveluista 

• Maksatus palveluntuottajille (suoran valinnan palveluiden osalta, kiinteän 

korvauksen laskenta) 

• Kansalaisviestintä ja neuvonta (kokonaisuus vielä tarkentumatta) 

• Henkilökohtaisen budjetin ja asiakasseteleiden kansallisten tietojen kerääminen ja 

varastointi 
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Vaikuttavuustavoitteet 

• Kelan sote-valinnanvapausjärjestelmä on kansallinen tietovarasto, johon 

tallennetaan 

• palvelunjärjestäjien ja palveluntuottajien tiedot (+sopimustiedot) 

• asiakkaan valinnanvapaustiedot  

• tiedot asiakkaan saamista palveluista 

• maksut ja niiden perusteet  

• Asiakas näkee yhdestä palvelusta valinnanvapaustietonsa 

• Valinnanvapausjärjestelmä on yhteydessä Kantaan 

• Valinnanvapausjärjestelmä käyttää yhtä kansallista palveluntuottajarekisteriä 

ja kansallisia koodistoja 

• Kela toimittaa raportointia varten yhtenevää tietoa eri maakunnista 
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VV-hankkeen osaprojektit 

• Kela toteuttaa sote-valinnanvapausjärjestelmän hankekokonaisuuden 

ositettuna erillisiin projekteihin. Kaikki projektit rakentavat tavoitetilan 

mukaista ratkaisua. 

• Suoran valinnan projekti, KelaSUORA 

• Projektissa toteutetaan suoran valinnan osalta kansallisia tiedonhallintapalveluita 

• Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan sote-keskusten pilotointeihin tarvittavat 

tiedonhallintapalvelut minimitoteutuksesta (MVP) vaiheittain edeten 

• Myöhemmin projektissa toteutetaan vaiheittain tavoitetilan (v. 2021) vaatimukset 

− Muut suoran valinnan palvelut (maakunnan liikelaitos, suun hoidon yksikkö) 

− Integraatiot muihin toimijoihin, suoritetietojen kerääminen ym. 

• Henkilökohtaisen budjetin ja asiakasseteleiden toiminnallisuudet 

toteutetaan erillisessä projektissa (ei vielä käynnistetty) 

 
4 



KelaSUORA-projektin tehtävien aikataulu LUONNOS 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Vaihe 1 

Vaihe 2 

Vaihe 3 

Vaihe 4 

Vaihe 5 

Vaihe 6 

Sote-

keskuspilotti 

Sote-keskuksen tavoitetila 

Kehittäminen ja ylläpito 

Suun hoidon yksiköiden tavoitetila 

Suun hoidon 

yksiköiden pilotti? 

Maakunnan 

liikelaitoksen 

tavoitetila 



Tietovarannot  
 

Palvelu-
kuvaukset 

(PTV) 

Potilastiedon 
arkisto 
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Maakuntien sote-keskus pilottien kansalliset tietojärjestelmäpalvelut (MVP) 

Asiakasryhmät 

Henkilöasiakas Palvelun järjestäjä Palvelun tuottaja 

• Tunnistautuminen 
• Info- ja neuvontapalvelut  
• Omien tietojen katselu 
• Palvelutuottajien selaus 
• Palvelutuottajan valinta 
• Palvelutuottajan vaihto 
• Toisen puolesta asiointi 

(alaikäiset) 
• Käyttäjäpalaute 

pilottitoteutuksesta 
 

Palvelut 

• Tunnistautuminen 
• Omien tietojen ylläpito 
• Hyväksyttyjen palvelutuottajien 

sopimusten rekisteröinti /päivitys 
• Korvausperusteiden hallinta 
• Palvelutuottajien tietojen ylläpito 
• Palveluntuottajan valinta/vaihto 

asiakkaan puolesta 
• Listaus asiakkaista 

palveluntuottajittain 
• Käyttäjäpalaute pilottitoteutuksesta 
• Tuottajien ilmoittautumisten hallinta 

Valinnanvapaus
asiakastiedot 

Palvelun 
järjestäjien 

tiedot 

Omakanta.fi / Suomi.fi Kanta.fi Kanta.fi Käyttöliittymät 

Eräajot & Integraatiot 
Asiakastietojen perustaminen 
VTJ-muutostietojen ylläpito 

Henkilö- 
asiakastiedot 

• Tunnistautuminen 
• Vastuulla olevien asiakkaiden 

listaus  
• Käyttöliittymä 
• Rajapinta 

• Omien tietojen ylläpito 
• Käyttäjäpalaute 

pilottitoteutuksesta 
• Ilmoittautuminen sote-

keskukseksi 
• Palveluntuottajan valinta/vaihto 

asiakkaan puolesta 

Peruskapitaation maksatus 

Palvelun 
tuottajien 

tiedot 

Palvelunjärjestäjä tietojen perustaminen 
Ostopalveluvaltuutus 

Sopimus- 
tiedot 


