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Nykytila

• Tällä hetkellä sote-palveluntuottajia koskevia tietoja säilytetään 
useissa valtakunnallisissa tietovarannoissa

• Yksityiset palveluntuottajat: Valviran Valveri-rekisteri. Vain yksityiset 
palvelut luvan- tai ilmoituksenvaraisia 

• Julkiset palveluntuottajat: THL:n sote-organisaatiorekisteri

• Kelan rekisterit

• Tietovarannoissa hyödynnetään toisistaan poikkeavia käsitemalleja 
ja luokituksia

• Tietovarantojen päivitysfrekvenssi poikkeaa toisistaan

• Ongelmallista sote-palveluntuottajille, joiden tulee päivittää 
tietojaan eri paikkoihin
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Tavoitetila 1/2

• Organisaatio- ja palvelutiedot kerätään keskitettyyn 
tietovarantoon

• Sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat rekisteröidään 
(Valvira/Avit -> Luova). Rekisteröitymisestä tehdään päätös.

• Palveluntuottaja

• Palveluyksiköt (yksikön mahdolliset palvelupisteet)

• Tuotettava palvelut (yksikköittäin/pisteittäin)

• -> julkisten palveluntuottajien osalta kyseessä merkittävä muutos 
samalla kun koko julkisen sektorin palveluntuottaja-kenttä on 
muutoksessa!
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Tavoitetila 2/2

• Sote-palveluntuottajan kutakin tietoa ylläpidetään vain yhdessä 
rekisterissä (Soteri master-rekisterinä), josta tietoa välitetään 
mm. THL:n, Kelan ja VRK:n järjestelmiin

• Palveluntuottajan ei tarvitse toimittaa toisen viranomaisen 
hallussa olevia tietoja toiselle viranomaiselle

• Mahdollistaa palveluntuottajalle yhden luukun periaatteen niin, 
että koko ketju voi mennä samalla asioinnilla tai ainakin samassa 
asiointipalvelussa

17.1.20184



17.1.20185



Miten päästään tavoitteeseen

• Organisaatio- ja palvelutiedot tullaan keräämään toistaiseksi 
useammassa paikassa. 

• Organisaation perustietoja ylläpidetään:
• Yksityiset palveluntuottajat Valviran/AVIen Valveri / Soteri – rekisterissä 

lupa/rekisteröintimenettelyn kautta sote-organisaatiorekisteriin

• Julkiset palveluntuottajat päivittävät tietonsa suoraan THLn sote-
organisaatiorekisteriin

• Kaikkien palveluntuottajien perustietoja on rikastettavissa 
(tarvittaessa) erityisesti palvelutietojen osalta 
• Kelan Tuottajanhallintapalvelussa (mm mahdollisia maakuntakohtaisia 

eroja, julkiset palveluntuottajat)

• VRKn Palvelutietovaranto (suomi.fi) – palvelussa (mm suoran valinnan 
vertailua helpottavat tiedot)

• Maakuntien omat vv-järjestelmät
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Perustiedot = Nyt?

• Yksityiset: Tarkista ja tarvittaessa päivitä tiedot Valverissa (mm 
yhteystiedot) 

• Helpottaa siirtymistä (yliheittoa) uuteen rekisteriin

• Julkiset: Tarkista/päivitä omat perustiedot Sote-organisaatio-
rekisterissä – iltapäivän työpaja

• Mahdollistaa tiedonsiirrot viranomaisten ja järjestelmien välillä, sekä tulee 
toimimaan pohjatietona tulevalle rekisteröinnille 

• Ohjeistusta on tulossa kevään 2019 aikana

• Ensisijaisesti Kelan kanta.fi/sote – sivuilla mutta myös niin Valviran, THLn
kuin VRKn sivuilla 

• Suoria viestejä/ohjeita mm lupayhteyshenkilöille (huom IAH)
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Perustiedot = uusi palveluntuottajalaki

• Yksityiset (voimaantulo: vuosi 2019)
• Valverissa olevat lupatiedot siirtyvät Soterin rekisteritiedoksi 

• Puuttuvat perustiedot kahden vuoden sisällä lain voimaantulosta

• Päivitettävä Soteriin, päivityspäätös virkatyönä

tai

• Muutospäätöksen yhteydessä (mm uusia palvelualoja mahdolliselle sote-
keskukseksi tarjottavalle yksikölle) 

tai

• Päivitetään mahdollisen valvonnan yhteydessä 
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Perustiedot = uusi palveluntuottajalaki

• Julkiset (voimaantulo: 1.1.2021)
• Sote-organisaatiorekisterissä oleva tieto siirretään ilmoittautumisen 

hakupohjaksi Soteriin (vuosi 2020)

• Ilmoittautuminen rekisteröintiin käynnistetään vuoden 2020 aikana, 
ilmoittautuminen tehtävä 1.1.2021 mennessä, rekisteröintipäätös kahden 
vuoden sisällä lain voimaantulosta 

• Ilmoittautumista ja tulevia rekisteröintien päivityksiä tullaan helpottamaan 
rajapinnalla, jolla erityisesti isot toimija pääsevät päivittämään 
hakemuksiaan sähköisesti
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Perustietojen rikastaminen

• Tuottajanhallintapalvelussa, suoranvalinnan mm 
maakuntakohtaiset lisätiedot

• Oma työpaja iltapäivällä

• Palvelutietovarannossa

• Oma työpaja iltapäivällä

• Suoranvalinnan vertailupalveluun tulee päivittää mm saavutettavuustietoja 
(vaatii PTVn käyttöönoton)

• Julkinen tietopalvelu kaikista palveluntuottajista – ei pakollista päivitystä 
(päivitys vaatii rekisteröinnin)

• Maakuntien omat vv-järjestelmät
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatiota rakentamassa
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Kysymykset

• Kysymyksiä voi lähettää soteri@valvira.fi
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