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SAATE 01/2018 JULKAISTAVAAN LUONNOSVERSIOON 

 

Tämä dokumentti kuvaa valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuurin ja se pohjautuu keväällä 

2017 annettuun HE esitykseen valinnanvapaudesta, tämän HE:n eduskuntakäsittelyyn ja va-

liokuntien lausuntoihin ja tämän pohjalta tehtyyn valmistelutyöhön. 

 

Valinnanvapaudesta on kesällä 2017 käynnistetty täydentävä valmistelu, jossa laaditiin uusi 

hallituksen esitys aiemman pohjalta. Esityksen lausuntokierros toteutettiin marras-joulukuussa 

2017.  Kokonaisarkkitehtuuria on päivitetty syksyllä 2017 pidetyn suppean kommentointikier-

roksen palautteen mukaisesti. Arkkitehtuuria on päivitetty osittain myös 2017 loppuvuodesta 

toteutun lakiin liittyvän lausuntokierroksen versiota vastaavaksi. Kokonaisarkkitehtuuri on 

pyritty sovittamaan yhteen käynnissä olevan valmistelun kanssa, mutta se joudutaan tarkista-

maan lopullisen lain yhteydessä.  

 

Arkkitehtuurissa on keskitytty enemmän suoranvalinnan palveluihin ja henkilökohtainen bud-

jetti sekä asiakasseteli on kuvattu karkeasti. Erityisesti henkilökohtaisen budjetoinnin osuutta 

syvennetään yhteistyössä STM:n rahoittamien (joulukuu 2017 myönnetty rahoitus) kokeilu-

hankkeiden kanssa kevään 2018 aikana.  

 

Tämä dokumentti on valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuurin LUONNOS, joka on julkaistu 

valinnanvapauden pilotointiin liittyvien rahoitushakemusten laadinnan tueksi. Pilottien tulee 

noudattaa kokonaisarkkitehtuuria omissa hankkeissaan. Koska säädösvalmistelu on tapahtunut 

rinnakkain, ei arkkitehtuuria ole kokonaisuudessaan synkronoitu arviointineuvostoa vasten 

menevää lakiehdotusta vasten. 

 

Kokonaisarkkitehtuuria valmistelleen projektiryhmän puolesta, 

Jari Porrasmaa  

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / STM 
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1 JOHDANTO  

 
Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuuri on tehty rinnakkain ja vuorovaikutuksessa valin-

nanavapauden säädösvalmistelun kanssa. Se on luonut pohjan kansallisille valinnanvapauden 

tiedonhallintapalveluiden toimeenpanolle ja valinnanvapaudessa tarvittavien tietojärjestelmien 

toteutukselle.  Arkkitehtuurin laadinta on käynnistynyt alkuvuodesta 2017 ja valmistelua on 

jatkettu kevääseen 2018. Dokumentin laadintaan osallistunut työryhmä ja kommentoineet 

tahot on kuvattu tarkemmin liitteessä X.  

2 VALINNANVAPAUDEN NYKYTILA 
 

Valinnanvapaudella tarkoitetaan sosiaali- tai terveydenhuollon asiakkaan oikeutta vaikuttaa 

siihen, missä häntä tai hänen asioitaan hoidetaan ja ketkä ammattihenkilöt hänen asioitaan 

hoitavat. 

 

Sosiaalihuollon asiakkaan tuen tarpeet ja niihin vastaavat palvelut, jotka kunnan on järjes-

tettävä, on määritelty sosiaalihuoltolaissa. Asiakkaan mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa 

palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen säädetään sosiaalihuollon asiakaslaissa. Sosiaali-

huollon palvelujen järjestämisestä tehdään hallintopäätös. Sosiaalihuoltolaissa ei ole säännök-

siä asiakkaan oikeudesta valita sosiaalihuollon toteuttajaa.  Lailla sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelusetelistä on ollut asiakkaan valinnanmahdollisuutta lisäävä vaikutus, kun on lisätty 

kuntien mahdollisuutta hyödyntää yksityisen ja kolmannen sektorin tuottajia palveluiden jär-

jestämisesssä.  

 

Terveydenhuollossa valinnanvapaus koostuu kansallisesta valinnanvapaudesta (julkinen 

terveydenhuolto ja sairaanhoitovakuutuksesta rahoitettava yksityinen terveydenhuolto) ja 

valinnanvapaudesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa, jota sääntelevät EU-säännökset ja 

laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta.  

 

Terveydenhuoltolain mukainen valinnanvapaus koskee kiireettömän hoidon hoitopaikan 

valintaa. Potilas voi valita kaikista Suomen julkisista terveysasemista terveysaseman, joka 

vastaa hänen perusterveydenhuollon palveluistaan. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella 

ilmoituksella aikaisintaan vuoden välein.  Kiireettömän erikoissairaanhoidon osalta erikoissai-

raanhoidon hoitopaikka valitaan yhdessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kans-

sa. Valintamahdollisuus koskee koko maan kunnallisia erikoissairaanhoidon toimintayksikkö-

jä. Potilaalla on mahdollisuus valita häntä hoitava laillistettu terveydenhuollon ammattihenki-

lö, jos se on hoitopaikan toiminnan kannalta mahdollista. 

 

Jos henkilö oleskelee pidempiä aikoja kotikuntansa ulkopuolella esimerkiksi kesämökillä, 

hän voi saada hoitosuunnitelmansa mukaista hoitoa väliaikaisen asuinkuntansa terveysasemal-

ta vastuun säilyessä valitulla terveysasemalla. Potilaalla on oikeus käyttää myös väliaikaisen 

asuinkuntansa mukaisia erikoissairaanhoidon palveluita hoitosuunnitelman mukaisen erikois-

sairaanhoidon toteuttamiseen.  

 

Poikkeuksen maanlaajuisesta valintaoikeudesta muodostavat koulu- ja opiskeluterveyden-

huolto sekä pitkäaikainen laitoshoito. Kunnalla ei ole myöskään velvollisuutta järjestää koti-

sairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolella. Kiireellistä hoitoa on annettava potilaalle hänen 

asuinkunnastaan riippumatta. 
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Sairausvakuutuslain perusteella sairaanhoitovakuutuksesta maksetaan yksityisen tervey-

denhuollon korvauksia lääkärin ja hammaslääkärin palkkioista sekä tutkimuksen ja hoidon 

kustannuksista. Korvauksen edellytyksenä on, että kyse on hyvän hoitokäytännön mukaisesta 

tarpeellisesta sairaanhoidosta. Asiakas voi itse valita hoitopaikan ja terveydenhuollon ammat-

tihenkilön. Korvausten alhainen taso (keskimäärin 15 prosenttia) ei mahdollista valinnanva-

pauden toteutumista, ellei potilas maksa itse suurinta osaa kustannuksista. 

 

Terveyspalvelujen valinnanvapaus ulottuu myös Suomen rajojen ulkopuolelle. EU-

lainsäädäntö turvaa oikeuden saada toisessa EU- tai ETA- maassa tai Sveitsissä lääketieteelli-

sesti välttämätöntä hoitoa tilapäisen oleskelun aikana sekä oikeuden hakeutua varta vasten 

hoitoon. Kansallisen lainsäädännön perusteella määräytyvä korvaus ulkomailla annetusta 

hoidosta vaihtelee sen mukaan, onko kyse äkillisestä sairastumisesta vai hoitoon hakeutumi-

sesta.  

 

Valinnanvapauden toteuttamiseksi tarvittavaa tietoa (esimerkiksi terveysaseman valinnas-

sa) ei ole nykyisin saatavissa kansallisesti. Jotta valinta olisi informoitu ja palvelisi asiakkaan 

tarpeita parhaiten, tulisi asiakkaan saatavilla olla palvelun tuottajaan liittyvät perustiedot, 

palvelun sijainti, palvelujen saatavuus, hoidon laatuun liittyvät arviot ja käyttäjien antama 

palaute palvelun toimivuudesta. 

 

Palveluyksiköitä ja näiden tarjoamia palveluja koskevia tietoja on kerätty lukuisiin palvelu-

hakemistoihin. Näitä on syntynyt muun muassa palveluseteliin liittyvien tietojärjestelmien 

rakentamisen yhteydessä, kuntien tai kuntayhtymien kehittämishankkeissa sekä kansallisessa 

kehittämisessä esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen palveluhakemiston ja palve-

luvaa’an yhteydessä. Hoidon saatavuutta koskevia tietoja on julkaistu ainoastaan terveysase-

mien osalta julkisessa tietoverkossa yksittäisten kuntien toimesta. Kansalaisten on käytännössä 

miltei mahdotonta vertailla lähialueen terveysasemia.  

 

Laatuun ja saatavuuteen liittyvää tietoa on kerätty myös kansallisesti, mutta tietoa ei ole 

julkaistu vielä kattavasti. Tulevaisuuden kehittämissuunnitelmissa on hoidon saatavuutta ja 

jonotusaikoja koskevien tietojen julkaiseminen tarkemmalla tasolla osana Terveyden ja hyvin-

voinnin laitoksen toimintaa. 

 

Palvelusetelijärjestelmiin liittyvässä selvityksissä (mm. Kuntaliitto, 2016) on nostettu esiin 

se, että Suomessa ei ole kehitetty yhteentoimivaa kansallista arkkitehtuuria, eikä infrastruktuu-

ria palvelusetelien hallinointiin. Nykytilassa palvelusetelit eivät ole liikuteltavissa järjestelmis-

tä toiseen ja ratkaisut ovat pääosin paikallisia tai alueellisia. 

 

 

3 VALINNANVAPAUDEN PERIAATETASO 

 

3.1 Keskeinen lainsäädäntö 

 

Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuurin kannalta keskeisin säädös on laki asiakkaan valin-

nanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Arkkitehtuurikuvauksia on hyödynnetty lain 

valmistelussa ja arkkitehtuuria on puolestaan kehitetty eteenpäin hallituksen esityksen eri 

versioista.  
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Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuuri liittyy useisiin muihin lakeihin ja lakiesityksiin. 

Näitä ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki (HE 15/2017) ja palvelutuotanto-

laki (HE 52/2017). Hallituksen esitys 15/2017 sisältää maakunta- ja sote-uudistukseen liitty-

vää muuta lainsäädäntöä ja on täten kokonaisuudessaan relevantti valinnanvapaus uudistuksen 

kanssa. 

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) määrittelee palvelut, joista 

peritään asiakasmaksu ja näihin sisältävät poikkeukset sekä maksukaton. Lain pohjalta anne-

taan kahden vuoden välein asetus, joka määrittää voimassa olevat asiakasmaksut. Viimeksi 

asetus on uusittu vuonna 2015 (Valtioneuvoston asetus 1350/2015). Asetuksessa määritellään 

eri asiakasmaksujen enimmäismäärät. Asiakasmaksusäädösten vaikutus valinnanvapauteen 

liittyy asiakasmaksujen perintään. Nykyisen maksut perii kunta tai kuntayhtymä. Sama toimija 

on sekä palveluiden järjestäjä että tuottaja. Tulevassa valinnanvapauden mallissa asiakasmak-

sut perisi maakunta järjestäjänä, mutta tieto asiakasmaksujen perimiseen syntyy tuottajien 

luona. Tähän tarvitaan tietojärjestelmien tuki. 

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) määritte-

lee kuinka asiakastietojen sähköinen käsittely pitää toteuttaa. Laissa on määritelty sosiaali- ja 

terveydenhuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut (Kanta-palvelut), joilla on paljon 

riippuvuuksia valinnanvapauden toteuttamiseen. Osa valinnanvapauden palveluista tulee osak-

si Kanta-palveluita ja Kanta-palveluiden avulla toteutetaan asiakas- ja potilastietojen siirto 

tuottajien välillä. Asiakastietolaki ollaan uudistamassa 2017 loppuvuoden aikana. 

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säätää palvelusetelimallin, jon-

ka mukaisia ohjelmistoja on toteutettu ja tehty Kanta-yhteensopiviksi. Valinnanvapaudessa 

setelipohjainen toimintamalli muuttuu, mutta perusratkaisut ovat samankaltaisia ja palve-

lusetelilain pohjaratkaisuja jatkokehitetään vastaamaan uutta lakia.  

 

Asiakas- ja potilastietojen käsittelystä on säädetty tarkemmin laissa sosiaalihuollon asiakaskir-

joista (254/2015)  ja asetuksessa potilasasiakirjoista (298/2009).  

 

Henkilötietolaki (523/1999), jota sovelletaan automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn sekä 

myös muuhun henkilötietojen käsittelyyn silloin, kun henkilötiedot muodostavat tai niiden on 

tarkoitus muodostaa henkilörekisteri tai sen osa. Valmistelussa on uusi henkilötietojen suojaa 

koskeva yleislaki  tietosuojalaki, joka tulee kumoamaan nykyisen henkilötietolain. Tietosuoja-

lailla täsmennetään ja täydennetään EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. 

 

Kokonaisarkkitehtuuria päivitetään vastaamaan vahvistettavaa lainsäädäntöä. Arkkitehtuurityö 

on kytketty valinnanvapauslakityöryhmän toimintaan ja muutoksia päivitetään valmistelun 

aikana ja lopullinen tarkistus tehdään vasten hyväksyttyä lakia.  

 

3.2 Strategiat ja sidosarkkitehtuurit 

 

3.2.1 Strategiat 

Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuuri perustuu keskeisiltä osiltaan pääministeri Sipilän 

hallituksen ohjelmaan. Seuraavat hallitusohjelman kohdat vaikuttavat erityisesti valinnanva-

pauden kokonaisarkkitehtuuriin:  

 Hyvinvointi ja terveys 
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o Palvelut asiakaslähtöisiksi 

o Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta 

 Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen 

o Digitalisoidaan julkiset palvelut 

 Reformit 

o Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus 

o Maakuntauudistus. 

 

STM:n strategisia päälinjauksia ovat: 

1. Hyvinvoinnille vahva perusta 

 Terveys ja hyvinvointi osaksi kaikkea päätöksentekoa 

 Pidempiä työuria työhyvinvoinnilla 

 Elämän eri osa-alueet tasapainoon 

 Sosiaaliturvan rahoitus kestäväksi  

2. Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin 

 Vähennetään hyvinvointi- ja terveyseroja 

 Asiakaskeskeisyys palvelujen lähtökohdaksi 

 Uudet palvelujen rakenteet ja toimintatavat 

 Vahva sosiaalinen yhteenkuuluvuus 

3. Elinympäristö tukemaan terveyttä ja turvallisuutta 

 Vahvistetaan ympäristön elinkelpoisuutta 

 Varmistetaan yhteiskunnan toimivuus erityistilanteissa 

 

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategian keskeiset kohdat ohjaavat kokonaisarkkitehtuurin kehitys-

tä:  

 Kansalainen - pystyn itse 

 Ammattilainen - kyvykkäille käyttäjille fiksut järjestelmät 

 Palvelujärjestelmä - rajalliset resurssit oikeaan käyttöön 

 Tiedon jalostaminen ja tiedolla johtaminen - tiedä ensin, johda sitten 

 Tiedonhallinnan ohjaus ja yhteistyö - sooloilusta samaan säveleen 

 Infostruktuuri - pohja kuntoon 

 

Valtiovarainministeriön osalta merkittävimmät strategisiset linjaukset ICT:hen ovat: 

 Digitaalisilla ja sähköisillä palveluilla lisätään kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen 

mahdollisuutta käyttää julkisia palveluja ajasta ja paikasta riippumatta. 

 Arkkitehtuureilla ja yhteentoimivuuden välineillä tuetaan viranomaisten kykyä vaih-

taa ja siirtää tietoa sujuvasti prosessien ja järjestelmien välillä.  

 Viranomaisia ohjataan huolehtimaan tietojen ja digitaalisten palvelujen luotettavuu-

desta, saatavuudesta ja eheydestä. 

 Tiedonhallinnan ja digitaalisen hallinnon toimintatavat ja lainsäädäntö mahdollistaa 

tietojen tehokkaan hyödyntämisen julkisissa palveluissa. 

 

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan konsernistrategiasta on poimittu seuraavat 

kohdat: 

 Innovatiiviset viestintä- ja liikennepalvelut ylläpitävät hyvinvointia ja luovat kestävää 

kasvua sekä kansallista kilpailuetua. 

 Strateginen tavoite (yhteiskunnallinen vaikuttavuus): Tiedon hyödyntämisestä syntyy 

uutta liiketoimintaa sekä käyttäjälähtöisiä ja luotettavia palveluita. 
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Lisäksi valtioneuvoston periaatepäätöksen 28.6.2017 mukaisesti tulee myös valinnanvapautta 

koskevien sote-tietojärjestelmäpalveluiden toteutuksessa noudattaa yhtenäispolitiikkaa valtio-

varainministeriön ohjauksessa. Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu yhtenäispolitiikkaan 

liittyvien toimenpide-ehdotusten valmisteluun ja maakuntien tehtävänä on vastata palveluista, 

toiminnan järjestämisestä ja niitä tukevasta ICT:stä yhtenäispolitiikan vaatimukset huomioon 

ottaen. THL, ICT-palveluyhtiöt, Kela ja VRK tuottavat yhtenäispolitiikan mukaiset kunkin 

vastuulle säädetyt tietojärjestelmä- ja muut palvelut. Kaikilla toimijoilla on yhteisten ICT-

palveluiden käyttöoikeus ja –velvollisuus yhtenäispolitiikan määräämällä tavalla. 

3.2.2 Sidosarkkitehtuurit ja -hankkeet 

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri ohjaa valinnanvapauden kokonaisarkkiteh-

tuurin työstämistä. Keskeisellä sijalla ovat JHS-suositukset, yhteiset arkkitehtuuriosat ja mää-

ritellyt viitearkkitehtuurit. 

 

Osin julkishallinnon yhteinen arkkitehtuuri muodostuu Kansallisen palveluarkkitehtuurin 

kautta (KaPA), jonka keskeisinä tavoitteina ovat: 

 Yksinkertaistaa ja helpottaa kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen asiointia viranomais-

ten kanssa ja tehdä siitä turvallisempaa 

 Edistää julkisen hallinnon avoimuutta ja parantaa julkisen hallinnon palvelujen laatua 

 Mahdollistaa sähköisten palvelujen kustannustehokkuus 

 Parantaa tietojen yhteiskäyttöä ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta 

 Edistää yritysten mahdollisuuksia hyödyntää julkisen hallinnon tietovarantoja ja pal-

veluja 

 Tukea kansantaloutta tehostamalla julkista hallintoa ja luomalla uusia liiketoiminta-

mahdollisuuksia yksityiselle sektorille. 

 

KaPAssa on kehitetty yhteiset suomi.fi-palvelut, joita ovat: valtuudet, verkkopalvelu, palvelu-

tietovaranto, palveluväylä, tunnistus, viestit, kartat sekä maksut. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon arkkitehtuureista merkittävimpinä voidaan mainita sosiaali- ja 

terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri - sote-yhteiset palvelut ja terveydenhuolto 2020. 

 

Muita valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuuria suunniteltaessa huomioitavia sidos- ja vii-

tearkkitehtuureita toiminnallisine tavoitteineen on listattu seuraavassa.  

 

VAKAVA-viitearkkitehtuuri 

 Kansalaisia tuetaan oman/läheisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, terveys-

ongelmien omahoidossa ja kotona pärjäämisessä 

 Asiakas voidaan ohjata palveluun oikea-aikaisesti 

 Moniammatillinen ja saumaton yhteistyö 

 Tehokkaat ja vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut 

 Asiakasta ja palveluita koskevat tiedot helposti ja turvallisesti saatavissa 

 Monikanavaista asiointia, ennaltaehkäisyä ja omahoitoa tukevat sähköiset palvelut 

saatavilla 

SADe-viitearkkitehtuurin tavoitteena on ollut tuottaa ja ottaa käyttöön toimintamalleja ja niis-

sä hyödynnettäviä sähköisiä palveluita, jotka 

 tukevat kansalaisia oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä   

 hoito- tai palveluyksikön valinnassa ja palveluun hakeutumisessa,   

 parantavat kansalaisen osallistumismahdollisuuksia palvelujen suunnittelussa sekä  

 tehostavat kansalaisen ja ammattilaisen välistä vuorovaikutusta ja kommunikaatiota. 
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Kelan kokonaisarkkitehtuuri 

 Kelan KA koostuu jatkossa kolmesta toisiaan tukevasta osa-alueesta: 

o Etuus-toiminta (perinteiset sosiaaliturvan etuudet ja palvelut asiakkaille) 

o Sote-toiminta (sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset erityistehtävät) 

o Yhteiset palvelut, tiedot ja ratkaisut 

 Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut sijoittuvat uutena kokonaisuutena Kelan 

Sote-toiminnan osa-alueeseen. 

 Kelan KA:n lähtökohtina ovat Kelan strategiasta johdetut arkkitehtuuriperiaatteet, 

joista keskeisimmin valinnanvapauden toteutuksessa huomioidaan: 

o Prosessien automatisointi silloin kun se on kustannustehokasta ja asiakkaan, 

asiakaspalvelun tai  tuottavuuden kannalta tarkoituksenmukaista 

o Tietovarantoja avataan kansalaisille ja yhteiskunnan toimijoille hyödynnettä-

väksi 

o Toimintaa sekä toiminnan tukena olevia tietojärjestelmiä kehitetään prosessi- 

ja palvelulähtöisesti. 

o Hyödynnetään yhteistyökumppaneilta saatuja tietoja ja tarjoataan omia tieto-

jaan yhteistyökumppaniensa käyttöön 

o Ydintoimintoja on kyettävä jatkamaan asiakaslähtöisesti kaikissa tietoturvaa 

ja yksityisyyden suojaa uhkaavissa tilanteissa luottamusta menettämättä 

o Toiminnalliset ja tietotekniset ratkaisut toteutetaan vastuullisesti (taloudelli-

sesti, sosiaalisesti ja ekologisesti) 

o Toteutukset ja ratkaisut tehdään käyttämällä yleisiä valtavirtaratkaisuja mene-

telmissä ja teknologioissa 

o Kelan järjestelmät toteutetaan mahdollisimman yksinkertaisilla ja ylläpidettä-

villä ratkaisuilla  

 Kanta KA  

o Tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, toimintansa tueksi, ajan-

tasaista ja tarkkaa tietoa kansalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista  

o Toimii välittäjänä eri sosiaali- ja terveydenhuollon tietosisältöjä hyödyntävien 

tahojen välillä ml. valinnanvapauden tarpeet 

o Varmistaa tarjoamansa tiedon ja tarjoamiensa palvelujen osalta potilasturval-

lisuuden  

o Tarjoaa kansallisia tietojärjestelmäpalveluita vähentäen sosiaali- ja terveyden-

huollon toimijoiden tarvetta toteuttaa ja ylläpitää omia tietojärjestelmärat-

kaisujansa 

o Tarjoaa ja jalostaa säilyttämäänsä tietoa toisiokäyttöön mm. tutkimus- ja tilas-

tointikäyttö 

 

Toisiokäytön kokonaisarkkitehtuuri liittyy oleellisesti valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuu-

rin ohjaamis- ja johtamisnäkökulmiin. Toisiokäytön kokonaisrkkitehtuurin periaatteet on 

muodostettu julkishallinnon yhteisten kokonaisarkkitehtuuriperiaatteiden sekä digitalisaation 

periaatteiden pohjalta merkitykseltään sovellettuna toisiokäytön tarpeisiin.  

 

Lisäksi hallitusohjelman perusteella valmistellut kärkihankkeet ODA sekä Virtuaalisairaala 

kytkeytyvät valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuuriin erityisesti palvelutarpeen määrittelyn 

kautta. Tämä osa-alue on rajattu valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuurin ulkopuolelle, kos-

ka valmistelu tapahtuu em. hankkeissa. 

3.3 Rajaukset 

Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuurista on rajattu pois seuraavat kokonaisuudet ja osat: 
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Teknologia- ja sovellusarkkitehtuuri ja muut tarkemmat tasot jätetään myöhäisempään suunnitteluun ja jatkokehi-

tykseen. 

Arkkitehtuurin toimeenpanon tuki projektoidaan erikseen. 

Järjestäjien, tuottajien ja käyttäjien neuvontaan ja informointiin liittyvät tukipalvelut on määriteltävä, mutta yksi-

tyiskohtaiset kuvaukset rajataan pääosin pois. 

Mahdolliset valinnanvapausmallin vaikuttavuuden arviointiin ja palveluiden laadunseurantaan tarvittavat kriteerit 

ja mittarit otetaan huomioon, mutta niiden määrittely on tämän projektin ulkopuolella 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon kuulumattomat palvelut, henkilökohtaisen budjetin piiriin kuuluvat ei-sote palvelut 

huomioidaan tarpeellisessa määrin.  

Asiakkuuden hallinta maakunnan tarpeisiin ei kokonaisuudessaan kuulu projektin laajuuteen, mutta ne kuvataan 

pääpiirteissään. 

Hoitotiimin (henkilötason) valinta ei ole kansallisten toteutusten laajuudessa. 

 

3.4 Arkkitehtuuriperiaatteet 
 

Kokonaisarkkitehtuurin määrittelyssä on sovellettu seuraavia periaatteita ja näitä tulee 

noudattaa arkkitehtuurin toimeenpanon yhteydessä. Osa periaatteista on määritelty 

nimenomaisesti valinnanvapautta varten ja osa periaatteista on määritelty muissa kon-

teksteissa ja otettu mukaan huomioitavaksi osana toimeenpanoa. 

 

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 ensisijaisesti Kanta-tietojen pohjalta, 

jolloin tuottajalle syntyy intressi varmistaa tietojen oikeellisuus ja reaaliaikainen 

tietotuotanto. Osa tiedoista voi edellyttää erillistä tiedon tuottamista valinnanvapau-

den tiedonhallintapalveluihin kuuluvan palvelutuotannon seurantapalveluun. Myös 

THL:n rekistereiden hyödyntämistä arvioidaan osana toimeenpanoa. 

Olemassa olevia ratkai-

suja hyödynnetään  

Olemassa olevia ratkaisuja hyödynnetään kokonaistaloudellisuus ja aikataulu huomi-

oiden. Valinnannavapauden tiukan aikataulun johdosta tavoitetilaa lähdetään raken-

tamaan 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 

Poikkeuksista valtavir-

taan  

Toteutuksissa tunnistetaan tavoitetilan vaatimukset, mutta priorisoidaan toiminnan 

kannalta oleellisimmat asiat käyttöönotettavaksi ensimmäisinä. Keskitytään virtavii-

vaistamaan toimintamalleja, jotta 80 % tapauksista menisi suoraviivaisesti ja helposti. 

Hyväksytään se, ettei kaikelle tarvittaville toiminnallisuudelle ole heti olemassa ”di-

gitukea”. Kansallisen määrittelyn lähtökohtana tulee olla jaettu käsitys ongelmasta ja 

toiminnallisuudesta, johon ratkaisulla pyritään vastaamaan. Kansallisella tasolla 

toiminta perustuu yhteisiin ja yhtenäisiin prosesseihin. 
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Toiminta perustuu yhtei-

seen perustietoon  

 

 

Kun tietoa hyödynnetään useissa käyttökohteissa, tulee se koota yhdenmukaisena 

kansalliseen perustietoon (master-tietoon).  

 

Valinnanvapauden onnistumisen kannalta kriittiset perustiedot ovat sote-palveluiden 

palveluluokitus ja sote-palvelutuottajien tiedot, joiden tiedot on yhtenäistettävä kan-

sallisesti. Palvelujen ja palvelutuottajien vertailu, seuranta ja raportointi, tiedolla 

johtaminen sekä maksatus voidaan toteuttaa laadukkaasti ja tehokkaasti ainoastaan, 

mikäli perustiedot ovat yhtenäiset.  

 

Nykyinen palveluluokitus tulee yhtenäistää siten, että saavutetaan yhteinen kansalli-

nen luokitus. Myös Valviran palveluntuottajarekisterin ja Suomi.fi-

palvelutietovarannon palvelukuvausten tulee olla yhteensopivia kansallisen luokituk-

sen kanssa.   

 

Sote-palveluntuottajien tiedot on yhtenäistettävä kansallisesti. 

   

Maakunnalliset erityis-

tarpeet hoidetaan kansal-

lisissa ratkaisuissa yhte-

näisesti joustavilla rat-

kaisumalleilla 

Toiminta- ja ratkaisumallit ovat kansallisissa toteutuksissa yhtenäisiä, mutta valitta-

vat ratkaisumallit mahdollistavat maakunnallisten variaatioiden huomioimisen. Sään-

töpohjaisuutta, parametriohjausta ja tietosisällön joustavuutta hyödyntämällä toteute-

taan keskeisimmät maakuntakohtaiset erityispiirteet (esim. kansallisesti tarvevakioi-

tuihin maksatuskriteerien voidaan laittaa maakuntakohtaisia painoarvoja). Maakun-

nallisia variaatioita ei räätälöidä kansalliselle tasolle. 

 

Valinnanvapauden kansallisen tason tietojärjestelmäpalveluiden minimitoteutus on 

kaikille maakunnille ja maakuntien tuottajille sama. Pilottihankkeet voivat toteuttaa 

maakuntakohtaista vaihtelua omissa toteutuksissaan. 

 

Palvelun tuottajille tur-

vataan mahdollisuus 

hyödyntää omia ratkai-

sujaan yhtenäisesti koko 

Suomen alueella 

 

 

Sote-järjestäjien tulee varmistaa, että maakuntakohtaiset erityispiirteet eivät aiheuta 

tuottajille ristiriitaisia vaatimuksia yli maakuntien menevässä toiminnassa. 

 

Maakuntakohtaiset variaatiot muuttavat kokonaisjärjestelmän monimutkaiseksi ja 

tuottajien mukautuminen moninaisiin vaatimuksiin nostaa kustannuksia. Maakuntien 

välinen yhteistyö ja yhteistyöalueen rooli sekä maakuntien sotedigi-kehitystoiminto 

ovat keskeisiä tekijöitä harmonisoinnin aikaansaamisessa. 

 

Vaiheittainen kehittämi-

nen ja tavoitetilan raken-

tuminen pilottien kautta 

Kansallista tietojärjestelmäkokonaisuutta kehitetään ketterästi vaiheittain, pala palata 

(inkrementaalisesti ja iteroiden). Tavoitetila tulee olla määriteltynä riittävällä tasolla, 

kun ensimmäistä versiota lähdetään rakentamaan pilotteihin. 

 

Pilotointeja varten määritellä minimitoteutus (MVP, minimum viable product), joka 

mahdollistaa pilottien toiminnan aloittamisen. Minimitoiminnallisuus sisältää riittä-

vän toiminnallisuuden, jotta pilottiin lähtevät kunnat kykenevät toimimaan. Piloteissa 

vältetään väliaikaisratkaisuja. 

 

Seuraavissa versiossa laajennetaan toiminnallisuutta aikaisempaa (inkrementaali-

suus). Toteutettuja ratkaisuja tarkennetaan hyödyntäen koko ajan pilotoinnin koke-

muksia oppien ja kokemusta keräten (iteratiivisuus). 

 

Julkishallinnon digitali- Valinnanvapauden toimeenpanoa ohjaa julkishallinnon yleiset digitalisoinnin periaat-

http://vm.fi/digitalisoinnin-periaatteet
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saatioperiaatteiden sovel-

taminen 

teet.  

Terveyden ja hyvinvoin-

nin kohdealueen periaat-

teiden soveltaminen 

Erityisesti toimeenpanossa pyritään noudattamaan seuraavia Terveyden ja hyvin-

voinnin kohdealueen periaatteiden periaatteita: 

 Maksimoi yhteiskunnan kokonaisetu 

 Tieto on yhteiskäyttöistä pääomaa 

 Nimeä tietovarannolle vastuutaho 

 Vältä päällekkäisiä ratkaisuja 

 Varmista yhteentoimivuus 

 

 
 

4 TAVOITETILA 

4.1 Kokonaiskuva 

4.1.1 Valinnanvapauslain mukaisen toiminnan käynnistymi-
nen 

Ennen varsinaista valinnanvapauden käynnistymistä on pilotointijakso. Pilotoinnin tarkoitus 

on saada kokemuksia suoran valinnan palveluiden, asiakassetelien ja henkilökohtaisen budje-

tin käytöstä palveluiden kehittämiseksi ja toiminnan käynnistämisen tueksi. 

 

Toiminta käynnistyy vaiheittain vuoden 2020 alusta lukien, jolloin käyttöön tulee henkilökoh-

tainen budjetointi ja asiakassetelit. Myös maakunnalliset liikelaitokset käynnistyvät v.2020 

alusta. Sote-keskusket käynnistyvät v.2021 alusta ja suun hoidon yksiköt v.2022 alusta.  

 

Palveluvalikoima laajenee asiakassetelien ja sote keskusten osalta v. 2022 alusta ja suunhoi-

don osalta v.2023 alusta.   

 

Kuva x Valinnanvapauden mukaisen toiminnan vaiheittainen käynnistyminen 

4.1.2 Yhteenveto kokonaisarkkitehtuurin kaavioista 

Kuva 1 on graafinen sisällysluettelo valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuuriin. Kuvaukset 

on tehty valtionhallinnossa käytössä olevalla QPR-työkalulla ja ne ovat katsottavissa Arkki-

2018
H2

2019
H1

2019
H2

2020
H1

2020
H2

2021
H1

2021
H2

2022 2023

Maakunnalliset pilotoinnit

Suunhoidon yksiköt aloittavat

Maakunnan liikelaitokset

Sote keskukset aloittavat

Roadmap
2024

Henkilökohtainen budjetti

Asiakassetelit 

Maakunnan päätös 
palveluista, ehdoista 
ja korvauksista

Suunhoidon 
yksiköt

Tuottajat ilmoittautuvat

Suunhoidon yksikön valinta

Maakunta valitsee 
asiakkaan puolesta

Maakunnan päätös 
palveluista, ehdoista 
ja korvauksista

Sote-keskukset 
ilmoittautuvat

Sote keskuksen valinta

Maakunta valitsee 
asiakkaan puolesta

Sote-
keskukset

Maakunnan
liikelaitokset Maakunnan liikelaitoksen valinta

Laajennettu 
palveluvalikoima

Laajennettu 
palveluvalikoima

Laajennettu 
palveluvalikoima

http://vm.fi/digitalisoinnin-periaatteet
https://avoindata-www-datasets.s3.amazonaws.com/resources/bf91e3d2-5345-41ee-9eb1-9000a01b185a/thkakaraporttiv1.026042016.pdf?Signature=LguvOsywMHttthq6krfFe8kyCzk%3D&Expires=1505142194&AWSAccessKeyId=ASIAICLHWVRPAMOLUWYQ&x-amz-security-token=FQoDYXdzENb//////////wEaDD2OTcjqj36gNbQrUCK3A45ES6rH5%2B6u2MYX93EvapArqcqD8sn4LdENvWGbxKhha3P07O%2B95TVYbfGNDkewG%2B3S5pvRRJYcAE4WBLvqAeOPOuDupEH2Pec4wqNpgUuBPuCwbWfYdJ%2BfLzw4vLCjDchfBFhEtwNB3LLXorb/pngWaVT136xVE6yZ15aErdhw6t3TqlCZgyYnwEsOVRVUX9U6T3HeiUEpX7i542WaOWp3sfkBWt1oLSPxvLps8t/n3ENv70/XczpQ6/ASAHo%2B4Cg5Q%2BjS%2Bn8S5r2rXU%2BXr8g7ovgDdGbM0ucBjcdC4LMi6RqOk3z%2B8XxpQnvM6GoYW4LBybteDd95KzWlNvTMjOvb3urg/eQ3V0oSKwMNIUPUuoi7jqW1Z5vjFSlAhwA%2BlV4LcaYINDgfQEjt7jtBd8AdI5D5H8HXRqYbo0oqeaE4WUQetcxEt%2BDkK9uact1q81Dg2EZ/xaFvX/N0LQFZc%2BKlOXjj3%2BC6pJpXrPg53h1VawM0tvtmgtsxdW5ltFXM4GMjj/6w3/Ys3eqZun1TGQSPqBxXXGHWVVkvi7PEzhh8Cj1wmFSlqdUu0TEnqinE5JmOXG55doMolJTazQU%3D
https://avoindata-www-datasets.s3.amazonaws.com/resources/bf91e3d2-5345-41ee-9eb1-9000a01b185a/thkakaraporttiv1.026042016.pdf?Signature=LguvOsywMHttthq6krfFe8kyCzk%3D&Expires=1505142194&AWSAccessKeyId=ASIAICLHWVRPAMOLUWYQ&x-amz-security-token=FQoDYXdzENb//////////wEaDD2OTcjqj36gNbQrUCK3A45ES6rH5%2B6u2MYX93EvapArqcqD8sn4LdENvWGbxKhha3P07O%2B95TVYbfGNDkewG%2B3S5pvRRJYcAE4WBLvqAeOPOuDupEH2Pec4wqNpgUuBPuCwbWfYdJ%2BfLzw4vLCjDchfBFhEtwNB3LLXorb/pngWaVT136xVE6yZ15aErdhw6t3TqlCZgyYnwEsOVRVUX9U6T3HeiUEpX7i542WaOWp3sfkBWt1oLSPxvLps8t/n3ENv70/XczpQ6/ASAHo%2B4Cg5Q%2BjS%2Bn8S5r2rXU%2BXr8g7ovgDdGbM0ucBjcdC4LMi6RqOk3z%2B8XxpQnvM6GoYW4LBybteDd95KzWlNvTMjOvb3urg/eQ3V0oSKwMNIUPUuoi7jqW1Z5vjFSlAhwA%2BlV4LcaYINDgfQEjt7jtBd8AdI5D5H8HXRqYbo0oqeaE4WUQetcxEt%2BDkK9uact1q81Dg2EZ/xaFvX/N0LQFZc%2BKlOXjj3%2BC6pJpXrPg53h1VawM0tvtmgtsxdW5ltFXM4GMjj/6w3/Ys3eqZun1TGQSPqBxXXGHWVVkvi7PEzhh8Cj1wmFSlqdUu0TEnqinE5JmOXG55doMolJTazQU%3D
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tehtuuripankissa. Kustakin laatikosta avautuu tarkemmin kuvattu alimalli. Kuvaa on sisällytet-

ty valinnanvapauteen liittyviä toiminnallisia kokonaisuuksia. 

 

SUORA LINKKI MALLIIN: Valinnanvapaus KA 003 

(edellyttää vähintää katselutunnuksia https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/ ympäristöön, 

suoran linkin toimivuus edellyttää että käyttäjä on kirjautuneen arkkitehtuuripankkiin) 

Dokumentissa kaikki oleelliset kaaviot, joten kommentointi onnistuu dokumentin avulla.    

Malleja on helpompi selailla QPR-ympäristön kautta. 

 

 Malli löytyy arkkitehtuuripankissa seuraavasta polusta: 

KA mallinnuspalvelu  

2 valtionhallinto  

4 ministeriöt ja hallinnonalat  

Sosiaali ja terveysministeriö  

1. Kohdealue Terveys ja hyvinvointi  

1.2 Osa_alue_Sosiaali_ja_terveydenhuolto 

Valinnanvapaus KA V03 

 

Vasemmalla ylänurkassa olevat prosessit (Maakunnan valinnanvapauspalveluiden hallinta 

ja Tuottajaksi hakeutuminen) kuvaavat valinnanvapauden valmisteluvaihetta. Laki määrittelee, 

mitkä palvelut minimissään kuuluvat valinnanvapauden piiriin ja maakunnalla on mahdolli-

suus laajentaa tätä valikoimaa. Maakunnan valinnanvapauspalveluiden hallinta -prosessissa 

maakunta hallinnoi sekä lakisääteisiä että itse määrittelemiään valinnanvapauspalveluita. Va-

likoima joustaa myös suppeampaan suuntaan alkuvaiheen pilotointien osalta.  

Toinen valmisteluvaiheeseen kuuluva prosessi on tuottajaksi hakeutuminen. Tämä prosessi 

sisältää mahdollisen lupaprosessin ja maakunnan tuottajaksi hakeutumisen. Lupaprosessia ei 

tarkemmin kuvata ja määritellä tässä työssä, mutta se on otettu kuvauksiin mukaan, koska sen 

toimivuus on oleellista myös valinnanvapauden arkkitehtuurille. 

Valinnanvapausjärjestelmän käynnistämisvaihe -prosessissa on kuvattuna karkealla tasolla, 

miten valinnanvapaudesta tiedotetaan ja miten valinnanvapauden avautuessa toimitaan niiden 

henkilöiden osalta, jotka eivät ole tehneet valintaa (he käyttävät edelleen samaa julkista terve-

ysasemaa).  Henkilöt jotka eivät ole tehneet valintaa 2 vuoden sisällä valinnanvapauden käyn-

nistymisestä, sijoitetaan lähimpään sote-keskukseen. 

Palvelutarpeen arviointi -prosessissa kuvataan arviointi, jonka perusteella asiakasseteleitä 

myönnetään ja jossa henkilökohtainen budjetti määritellään. Palvelutarpeen arviointia kehite-

tään mm. ODA- ja Virtuaalisairaala-hankkeissa. 

Asiakkaan valinta on kuvattuna kolmessa prosessissa, joista kussakin on keskitytty erilais-

ten tuottajavalintojen erikoispiirteisiin kussakin eri tilanteessa (suoran valinnan palvelut, asia-

kasseteli ja henkilökohtainen budjetti). Suoran valinnan palveluilla tarkoitetaan palveluja, 

joissa asiakas voi itse valita palveluntuottajan suoraan ilman maakunnan osoitusta tai maakun-

nan liikelaitoksen tekemää palvelutarpeen arviointia. 

Palveluiden käyttäminen -prosessissa kuvataan yleisellä tasolla, miten palveluita valinnan-

vapaudessa käytetään ja miten niistä tarvittavat ja syntyvät tiedot hallitaan. 

Maksatus-prosessissa kuvataan rahaliikenteen kierto eri toimijoiden välillä. 

Asiakastuki- ja neuvonta-prosessissa kuvataan kuinka kansallisen tason yleinen neuvonta 

liittyen valinnanvapauteen ja sen tiedonhallintapalveluihin toteutetaan. Tukeen tarjotaan digi-

taalisia ratkaisuja ja tiedonkulkua eri kanavien välillä tuetaan. Viestinnän ja neuvonnan väli-

nen yhteistoiminta on tärkeää kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi. 

https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?PGPLUGIN&*xlink&VTN=flowchart&SID=iOC0O7afk7w.MlGzsFLk400NmnQ69y97jOXe5HjSpK&VIE=0&ZOOM=fs&SMI=&PERIOD=latestforall&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_processmaps&PPRM=MODELID%3D285749753%26ZOOM%3Dfs%26VIE%3D0%26SMI%3D%26PERIOD%3Dlatestforall%3F3_0_141148612_0&UIP=kPb1TguiqNkcLYzZs-Lh7HLXlHUVD5e1gF46Iz0KdgVu0YGXsoqg
https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/
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Seuranta, arviointi ja tiedolla johtaminen -prosessissa kuvataan valinnanvapauteen liittyvi-

en palveluiden seurantaan liittyvät toimet erityisesti palvelujen maksajan ja kansallisen seu-

rannan näkökulmista. 
 

 

 

Kuva 1 Kokonaisuuden yhteenveto sisällysluettelokuvana 

 

Kunkin prosessin tarkempi kuvaus vaiheineen ja vaiheissa tarvittavine tietoineen on kuvat-

tuna tämän luvun aliluvuissa. 

4.1.3 Prosessit ja toimijat vaiheittain 

Valinnanvapaus ja sen käynnistäminen on monivaiheinen ja useita toimijoita koskettava 

kokonaisuus. Suunnitteluun ja toteutukseen osallistuville on haluttu tehdä yksi kuvaus, jonka 

avulla voi saada yleisnäkymän vaiheisiin, toimijoihin ja prosesseihin. Prosessit on kuvattu 

tarkemmalla tasolla hieman eri näkökulmasta luvussa toiminta-arkkitehtuuri.

 



 

Kuva 2 Prosessit valinnanvapauden vaiheissa ja toimijoiden osallistuminen niihin 



 

4.2 Toimijat ja valinnan kohteet 

 

Seuraavassa kuvassa 3 on tunnistettu keskeisimmät operatiiviset toimijat ja niiden roolit valin-

nanvapauden toteutumisen kokonaisuudessa. Vasemmalta ylhäältä lukien maakunta organisaa-

tiona toimii palvelunjärjestäjän roolissa ja vastaa siten asiakkaalle siitä, että tarvittavat palve-

lut ovat saatavilla. Maakunnalla on liikelaitos, joka toimii osassa palveluita palveluiden tuotta-

jana. Palvelunantaja yleiskäsitteenä pitää sisällään sekä palvelunjärjestäjät että palveluntuotta-

jat. Palveluntuottajat voidaan jakaa suoran valinnan palvelun tuottajiin sekä muiden lakisää-

teisten palveluiden tuottajiin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajat löytyvät kansallisista 

rekistereistä, mutta henkilökohtaisen budjetin tuotantoon osallistuvien muiden palvelun tuotta-

jien ei tarvitse näissä rekistereissä. Maakunnan liikelaitoksen palveluyksikkö jakautuu tehtä-

vissä olevien valintojen mukaisesti perustason ja erityistason palveluja tarjoaviin toimipistei-

siin. Suoran valinnan palveluyksikkö koostuu samaan tapaan toimipisteistä, joita ovat sosiaali- 

ja terveyskeskus sekä suunhoidon yksikkö. Erikseen valinta voi kohdistua palveluja antavaan 

ammattihenkilöön tai ammattihenkilöiden ryhmään.  

 

 
 

Kuva 3 Palvelunjärjestäjä ja -tuottaja 

 

Kelan rooli kokonaisuudessa on toimia maksuoperaattorina sekä tiedonhallintapalveluiden 

tuottajana. Palvelutuotannon ulkopuolella tunnistettuja toimijoita ovat ohjaavat ja valvovat 

viranomaiset STM ja Valvira sekä vuoden 2019 alusta lähtien Valtion Lupa- ja Valvontaviras-

to (Luova-virasto). THL vastaa mm. tilastotuotannosta. Maakuntien palvelukeskusten roolista 

on luettavissa mm. http://alueuudistus.fi/palvelukeskukset. 

 

Valinnan kohteet on kuvattu tarkemmin seuraavassa kuvassa 4. Suoran valinnan palveluissa 

valinta voi kohdistua varsinaisiin sosiaali- ja terveyskeskukseen ja suunhoidon yksikköön sekä 

näiden palveluiden osalta väliaikaisiin yksikköihin. Asiakasta kuullaan molemmissa palveluis-

sa myös palveluja antavan ammattihenkilön tai ammattihenkilöiden ryhmän valinnan osalta. 

Lisäksi asiakas saa valita liikelaitoksesta myönnettyjen asiakassetelien mukaisten palvelujen 

tuottajan. Asiakkaan valintamahdollisuutta laajentavat edelleen valittujen palveluntuottajien 

muut toimipisteet, joita hän voi halutessaan käyttää. 

 

http://alueuudistus.fi/palvelukeskukset
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Kuva 4 Valinnan kohteet laajassa valinnanvapaudessa 

 

Liikelaitoksen tuotantovastuulla olevissa palveluissa valinnan kohteena ovat maakunnan liike-

latois ja sen palveluyksiköt. Lisäksi mahdollistetaan asiakkaan tahdonilmaisu suoraa valintaa 

vastaavaan tapaan palveluja antavan ammattihenkilön tai ammattihenkilöiden ryhmän osalta. 

Asiakas voi tehdä myös asiakassetelien ja henkilökohtaisen budjetin mukaisten palvelujen 

tuottajan valinnan. Päätökset henkilökohtaisesta budjetin ja asiakassetelin myöntämisestä 

tekee maakunnan liikelaitos.  

 

Kuitenkin oheisten valintojen lisäksi kiireellinen hoito on mahdollista saada myös valitun 

toimipisteen sijaintikunnan ulkopuolella. Kouluterveydenhuolto ja opiskeluterveydenhuolto 

eivät ole valinnanvapauslain valintamahdollisuuksien piirissä.  

4.3 Toiminta-arkkitehtuuri 

4.3.1 Valmistautumiseen liittyvät prosessit 

 

Maakunnan valinnanvapauspalveluiden hallinta -prosessissa (Kuva 5) kuvataan, miten 

maakuntien on tarkoitus hallita, määritellä ja seurata valinnanvapauden piiriin kuuluvia palve-

luita, asettaa ehdot tuottajaksi hyväksymiselle ja määritellä maksettavat korvaukset. 

Suoran valinnan palveluiden hallinta perustuu lakeihin ja asetuksiin (lähteet lisätään myö-

hemmin), joissa on määriteltyinä lakisääteiset valinnanvapauspalvelut, niihin sallittavat variaa-

tiot, sekä maakuntien itse määriteltävissä olevat palvelut. Palvelut on tarkoitus kuvata maa-

kunnan palvelukatalogiin hyödyntäen yhteistä palveluluokitusta. Palveluketjujen määrittelyn 

tulee perustua palveluluokitukseen ja sen tuloksena voidaan muodostaa maakunnan asiakasse-

telit ja henkilökohtaiseen budjettiin perustuvat palvelut. Maakuntien palvelukatalogista valit-

tavissa olevien palveluiden tiedot on tarpeen välittää asiakkaan valinnan toteuttavaan palve-

luun, jotta ne ovat asiakkaiden valittavissa. 
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Maakunta asettaa kullekin valinnanvapauspalvelulle ehdot tuottajaksi hyväksymiselle. Täs-

tä syntyy myös hallintopäätös. Kunkin palvelun osalta määritellään myös niistä maksettavat 

korvaukset, jossa otetaan huomioon kansalliset tarvetekijät. Sekä tuottajavaatimukset että 

korvausperusteet on oltava tuottajanhallintapalvelussa. 

Palveluiden seurannassa hyödynnetään palvelutuotannon seurantapalvelua, josta löytyvät 

sekä valittavissa olevat palvelut että niihin liittyvät toteumatiedot. Kanta-palvelun tietoja hyö-

dynnetään palvelutuotannon seurannassa kattavasti.  

 

Kuva 5 Maakunnan valinnanvapauspalveluiden hallinta 

 

Tuottajaksi hakeutuminen -prosessissa (Kuva 6) on kolme erillistä vaihetta tai osaprosessia: 

Sote-toiminnan aloittaminen (lupaprosessi), Tuottajaksi hakeutuminen ja Tuottajuuden päät-

tyminen.  

 

Kuva 6 Lupaprosessi ja maakunnan tuottajaksi hakeutuminen  

 

Lupaprosessissa on kuvaus siitä, kuinka sote-toimintaa aloitettaessa on rekisteröidyttävä 

sote-palveluiden tuottajaksi. Tätä prosessia on tarkoitus kehittää omassa kehittämishankkees-

saan, eikä sitä kuvata tässä sen tarkemmin. Valinnanvapauden kannalta oleellista on, että sote-

palveluiden tuottaja on asianmukaisesti rekisteröitynyt palveluntuottajalain mukaiseen rekiste-

riin, jotta siellä olevat tiedot ovat hyödynnettävissä valinnanvapauden piiriin kuuluvissa palve-

luissa. Toinen oleellinen osa lupaprosessia on yhteisen palveluluokituksen käyttäminen, jotta 
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sote-tuottajan rekisteröityminen on linkitettävissä myös valinnanvapauden piiriin kuuluvissa 

palveluissa käytettäviin luokituksiin (mm. maakuntien palvelut ja palvelutietovarannon luo-

kat).   

Tuottajaksi hakeutuminen kuvaa, miten rekisterissä olevat tuottajat voivat ilmoittautua 

maakunnan palveluntuottajaksi. Maakunta voi suorittaa palveluntuottajan tiloissa tarkastuksen. 

Palvelun järjestäjä määrittelee tuottajanhallintapalveluun tuottajia koskevat vaatimukset. Tuot-

tajan ilmoittautuessa palveluntuottajaksi, tuottajalle tarjotaan näkymä Tuottajanhallintapalve-

luun määriteltyihin tietoihin maakuntakohtaisista tuottajavaatimuksista. Valinnanvapausjärjes-

telmä toteuttaa hyväksymiseen liittyvän prosessin. Hyväksymisestä menee tieto Tuottajanhal-

lintapalveluun. Hyväksyttyjen tuottajien kanssa laaditaan sopimus palvelutuotannosta. Sopi-

muksen tiedot ovat saatavilla Tuottajanhallintapalvelusta. Asiakassetelin nojalla palveluita 

tuottavat ilmoittautuvat muuten identtisesti maakunnan tuottajaksi, mutta näiden tuottajien 

kanssa ei laadita sopimusta palvelutuotannosta. 

Tuottajuuden päättyminen voi lähteä liikkeelle joko palveluntuottajan omasta tai palvelun-

järjestäjän aloitteesta. Tuottajuus voi myös keskeytyä palveluntuottajan omasta aloitteesta tai 

viranomaisen aloitteesta (valvonta-asia). Koko toiminta tai palveluyksikkö voi keskey-

tyä/voidaan keskeyttää määräajaksi tai toistaiseksi. 

Tieto siitä, ettei tuottajalla ole enää hyväksytyn tuottajan statusta, tulee mennä Tuottajanhallin-

tapalveluun. Päättymisen yhteydessä sopimus irtisanotaan tai puretaan ja tieto viedään Tuotta-

janhallintapalveluun, jolloin edellytykset toimia palveluntuottajana päättyvät. 

Tuottajaksi hakeutumisen prosessi on yksinkertaisempi tuotettaessa henkilökohtaisen bud-

jetin mukaisia palveluita. (Alla kuvassa on Tuottajaksi hakeutuminen, henkilökohtainen bud-

jetti). Maakunta on jo aiemmin määritellyt palveluita, joihin voidaan käyttää henkilökohtaista 

budjettia. Näiden palveluiden tuottamiseen maakunta asettaa tuottajaehdot. Palveluiden ja 

niiden tuottajien määrä ja kirjo voivat olla merkittävästi laajemmat kuin muissa valinnavapau-

den palveluissa. Palvelun tuottaja ilmoittautuu tuottamaan maakunnalle palveluita. Palvelun 

tuottaja ja maakunta eivät solmi palvelusta erillistä sopimusta. Sopimussuhde maakunnan ja 

palvelun tuottajn välille syntyy, kun tuottaja ilmoittaa hyväksyvänsä maakunnan ehdot ja 

sitoutuu tuottamaan palvelun maakunnan päätöksessään asettamien ehtojen mukaisesti.  

 

 

 

Kuva 7 Tuottajaksi hakeutuminen, henkilökohtainen budjetti 
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4.3.2 Valinnanvapauden käynnistyminen kansalaiselle 

 

Kansalaisille avautuu valinnanvapauden käynnistymisen yhteydessä mahdollisuus valita 

oma sote-palveluiden palveluntuottajansa (sote-keskus ja suun terveydenhuollon palveluntuot-

taja). Valinnassaan kansalaiset sitoutuvat puoleksi vuodeksi valitsemaansa palveluntuottajaan. 

Maakunta palveluiden järjestäjänä hyväksyy listautuneista palveluntuottajista maakunnan 

sisällä valittavissa olevat tuottajat.   

 

Tasapuolisen valinnanvapauden turvaamiseksi, on kansalaisille tarjottava hyvissä ajoin en-

nen valinnanvapauden aukeamista monipuolista ja puolueetonta informaatiota valinnanvapau-

desta. Maakunta palveluiden järjestäjänä on päävastuussa kansalaisviestinnästä. Viranomaisen 

viestintää tukee myös palvelun tuottajien oma markkinointiviestintä. Viranomaisen vastuulla 

oleva kansalaisviestintä jakautuu yleisinformaatioon hyödyntäen eri joukkoviestinnän muotoja 

sekä suoraan kansalaisille lähetettävään henkilökohtaiseen tiedotteeseen. Henkilökohtaisen 

tiedotteen lähtötietoina hyödynnetään väestörekisterin tietoja henkilön kotikunnasta ja osoit-

teesta ja tiedotteen välityksessä Suomi.fi viestit palvelua. Tiedotteessa huomioidaan erityis-

ryhmät kuten esim. alaikäiset, edunvalvonnan alaiset sekä laitoksissa asuvat sekä heidän poik-

keavat oikeutensa.  

 

Kansalaisille tarjotaan mahdollisuus suorittaa valinta itse sähköisesti Omakannan ja Suo-

mi.fi:n suoran valinnan palveluita hyödyntämällä. Kela toteuttaa myös rajapinnan, jolla tuotta-

jat ja järjestäjät voivat tuottaa valintatiedon omista järjestelmistään. Kansalaiset, jotka eivät 

syystä tai toisesta voi toimia sähköisesti, voivat pyytää palvelun järjestämisvastuussa olevaa 

maakuntaa kirjaamaan tekemänsä valinnan tietojärjestelmään maakunnille suunnatun palvelun 

kautta tai valitsemaansa palveluntuottajaa kirjaamaan valinnan palveluntuottajan oman asia-

kastietojärjestelmän avulla. Myös toisen puolesta asiointi mahdollistetaan omakannan kansa-

laiskäyttöliittymässä.  
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Kuva 8 Valinnanvapauden käynnistyminen  

 

Mikäli kansalainen ei jostain syystä itse tee valintaa, hän käyttää samaa julkista terveys-

asemaa kuin aiemmin. Sote-keskus toiminnan ja suun terveydenhuollon osalta väestö jaetaan 

tuottajille kaksi vuotta palvelutuotannon käynnistymisestä Maakunta on vastuussa kriteerien 

painotuksesta tavoitteena turvata toisaalta kansalaiselle mahdollisimman hyvä palveluntuottaja 

ja toimipiste sekä toisaalta turvata palveluntuottajien tasapuolinen kohtelu. Kriteeri väestön 

jakamisessa on turvata kansalaiselle vapaa toimipiste mahdollisimman läheltä omaa kotiaan. 

Tehdystä sijoittamisesta informoidaan kansalaisia joko sähköisesti tai kirjepostilla Suomi.fi 

viestinvälityspalveluita hyödyntämällä. Kansalaisella on mahdollisuus vaihtaa viranomaisen 

tekemä valintaa sekä sähköisesti itsepalveluna että järjestäjän tai tuottajan luona.  

Valinnanvapaus käynnistyy vaiheittain eri palvelukokonaisuuksien osalta. Aikataulu on 

määritelty laissa ja sitä havainnollistetaan luvun 4.1.1. kuvassa. Prosessi toistuu kunkin valin-

nanvapauteen vaiheittain tulevan palvelukokonaisuuden osalta (sote-keskus, suun th). 

4.3.3 Asiakkaan valinnat, palveluiden käyttäminen ja palvelu-
tarpeen arviointi 

  
Oheisessa taulukossa on esitetty tiivistetysti eri tyyppisten valintojen erityispiirteet. 

 

 Valinnan toteuttava 
palvelu 

Tuottajan ja maa-
kunnan välillä 

Tuottajan tyyppi 

Suora valinta Suomi.fi ja Omakanta sopimus suoran valinnan palvelu-
yksikkö 

Asiakasseteli Maakunnan valitsema ilmoittautuminen sote-palveluiden tuotta-
ja 

Henkilökohtainen 
budjetti 

Maakunnan valitsema ilmoittautuminen sote-palveluiden tuotta-
ja tai muu tuottajaksi 
ilmoittautunut 
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Palveluntuottajan valinta suoran valinnan palveluissa 

 

Suoran valinnan avauduttua kansalainen voi tarkastelle ja vertailla valittavissa olevia palve-

luntuottajia, toimipisteiden sijaintia ja kapasiteettiä sekä palveluiden laatuun liittyviä arvioita 

ilman tunnistautumista Suomi.fi:n käyttöliittymässä (valinnanvapauden tietopalvelu). Varsi-

nainen palveluntuottajan valinta tapahtuu tunnistautuneena Omakanta.fi:n puolella (asiakkaan 

valinnan toteuttava palvelu).  

Kansalainen voi myös pyytää palvelun järjestämisvastuussa olevaa maakuntaa kirjaamaan 

tekemänsä valinnan tietojärjestelmään. Kansalainen voi myös pyytää valitsemaansa palvelun-

tuottajaa kirjaamaan valinnan palveluntuottajan oman asiakastietojärjestelmänsä avulla. Kela 

tulee tarjoamaan rajapinnan, jolla valintatiedon saa siirrettyä asiakkaan valinnan toteuttavaan 

palveluun. Rajapinnan avulla saa myös selville, onko asiakkaan mahdollista tehdä valinta tällä 

hetkellä vai tarvitaanko poikkeuslupa maakunnalta. 

Kansalaiset, jotka eivät ole valinnanvapauden piirissä (vaan ovat esim. laitoshoidossa), nä-

kyvät järjestelmässä, niin etteivät voi tehdä valintaa.  

Kansalaisen tekemä palvelun tuottajan valinta antaa hänelle oikeuden käyttää palvelun tuot-

tajan kaikkia toimipisteitä. Valinnan perusteella palveluntuottajat saavat puolestaan oikeuden 

käsitellä asiakkaakseen tulleen kansalaisen potilastietoja Kanta-palveluissa (ns. ostopalvelu-

valtuutus) sekä saada korvauksen (maksuoperaattorin maksama kapitaatiomaksu) valinnan 

tehneestä asiakkaasta maakunnan määrittämien maksuperusteiden mukaisesti.  

Asiakkaalle, palveluntuottajille ja – järjestäjille tuotetaan heidän tarvitsemansa toimintata-

paneuvonta ja tuki. Asiakkaan valintaa sekä palveluntuottajien toimintaa tukevia neuvonta- ja 

ohjauspalveluita on mahdollista saada eri kanavien kautta. Asiakkaille tarjolla ovat sähköisen 

asioinnin palvelu, chat-palvelu, puhelinpalvelu ja toimistopalvelu. Erityisryhmille tarjotaan 

lisäksi mm. tulkkauspalveluita ja vammaisten tukipalveluita. Palvelun tuottajien ohjaukseen ja 

neuvontaan tarjolla ovat sähköinen asiointi, chat ja puhelinpalvelu. Palvelun tuottajille ja jär-

jestäjille tulee järjestää myös tarvittava ICT-järjestelmien tekninen tuki.  

 
 

 
 
 

Kuva 9 Palveluntuottajan valinta suoran valinnan palveluissa 
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Palveluntuottajan valinta asiakkassetelin perusteella tarjottavissa palveluissa  

 

Asiakas voi saada asiakassetelin maakunnan liikelaitokselta. Maakunnan liikelaitoksen vel-

voite tarjota asiakasseteli on määritelty valinnanvapaus lain § 24:ssä. Asiakasseteliä käytetään 

esimerkiksi kotipalvelussa, kotihoidossa ja hammasproteettisissa hoidoissa.  

 

Kun asiakkaalle on myönnetty asiakasseteli johonkin palveluun tai palveluihin, niin asiak-

kaalla on oikeus valita itselleen sopiva palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluntuottajien jou-

kosta. Asiakas voi vertailla palveluntuottajia erilaisten kriteerien (esim. etäisyys, odotusajat) 

perusteella. Asiakkaan vertaillessa palveluntuottajia näytetään vain ne palveluntuottajat, jotka 

on hyväksytty tuottamaan kyseistä palvelua. 

 

Asiakkaan tekemä valinta kirjautuu maakunnassa käytössä olevaan ohjelmistoon, josta se 

siirretään valinnanvapauden tiedonhallintapalveluun. Tieto tallentuu myös asiakkaan omiin 

tietoihin ja tuottajien kiinnittäminen luo tarpeelliset valtuutukset, joiden nojalla tuottajat saavat 

pääsyoikeuden asiakkaan tietoihin.  

Asiakkaan valinta on mahdollista tehdä myös hyödyntäen Suomi.fi puolesta asiointia (puo-

lesta asiointi valtakirjalla tai osoituksen perusteella). 

Kansallisiin palveluihin tulee asiakkaan tietoihin toimittaa tiedot annetuista asiakasseteleis-

tä, tieto asiakassetelillä maksettavan palvelun tuottajasta sekä tieto asiakassetelin perusteella 

annetuista palveluista ja perityistä asiakasmaksuista. 

 
Täydennettävä että valinnantoteuttava palvelu on maakuntakohtainen, hyvä erottaa 
kansallisesta, tapahtuu palvelusetelijärjestelmässä  

 

Kuva 10 Asiakassetelin mukaisten palvelujen tuottajan valinta 

 

Palveluntuottajan valinta henkilökohtaisen budjetin perusteella tarjottavissa palveluissa 

 

Maakuntien tulee ottaa liikelaitoksen tuotantovastuulle kuuluvissa palveluissa henkilökoh-

tainen budjetti käyttöön niillä henkilöillä, joilla on oikeus saada palveluita vanhuspalvelulain, 

vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain perusteella. Maakunta 

voi halutessaan käyttää henkilökohtaista budjettia myös muilla asiakkaillaan. Henkilökohtaista 

budjettia voidaan käyttää niiden asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, joilla 
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palvelujen tarve on jatkuvaa ja laaja-alaista ja jotka pystyvät itse (tai tuettuna) suunnittele-

maan ja hallinnoimaan omat palvelunsa.  

Henkilökohtaisen budjetin käyttöön ottaminen edellyttää asiakkaan palvelutarpeen arvioin-

tia sekä ohjausta ja tukea palvelujen suunnittelussa ja mahdollisuutta tuettuun päätöksente-

koon. Maakunnan liikelaitos tekee päätöksen henkilökohtaisesta budjetista sen jälkeen, kun 

asiakkaalle on tehty palvelujen tarpeen arviointi sekä asiakassuunnitelma. Henkilökohtainen 

budjetti laaditaan joko määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Sen toteutumista on 

arvioitava vuosittain ja muutoksia voidaan tehdä tarpeiden tai kustannusten muuttuessa. 

Kun asiakkaalle on myönnetty henkilökohtainen budjetti, niin asiakkaalla on oikeus valita 

itselleen parhaiten sopivat palveluntuottajat. Palveluntuottajien tulee hyväksyä maakunnan 

asettamat ehdot palvelun tuottamiselle ja sitoutua palvelun tuottamiseen maakunnan päätöksen 

mukaisesti. Asiakas voi vertailla palveluntuottajia erilaisten kriteerien (esim. etäisyys, odotus-

ajat) perusteella. Asiakkaan vertaillessa palveluntuottajia, hänelle näytetään vain sellaiset 

palveluntuottajat, jotka tuottavat asiakkaalle myönnettyjä palveluita ja jotka ovat ilmoittatu-

neet tuottamaan kyseistä palvelua. 

Asiakkaan tekemä valintatieto maakunnan käytössä olevaan ohjelmistoon, josta tieto välite-

tään maakunnalle ja palvelutuottajalle. Tieto tallentuu myös asiakkaan omiin tietoihin. 

Asiakkaan valinta on mahdollista tehdä myös hyödyntäen Suomi.fi puolesta asiointia (puo-

lesta asiointi valtakirjalla tai osoituksen perusteella). 

Kansallisiin palveluihin tulee asiakkaan tietoihin toimittaa tiedot myönnetystä henkilökoh-

taisesta budjetista, tieto henkilökohtaisella budjetilla maksettavan palvelun tuottajasta sekä 

tieto henkilökohtaisen budjetin perusteella annetuista palveluista ja perityistä asiakasmaksuis-

ta. Tuottajien kiinnittäminen henkilökohtaiseen budjettiin, luo tarpeelliset valtuudet tietojen 

arkistointiin ja hakemiseen Kanta-palvelusta (jos kyseessä on sote-palveluita tuottava toimija). 
 

 

Kuva 11 Palveluntuottajan valinta henkilökohtaisen budjetin perusteella tarjottavissa 

palveluissa 

 
 

Palvelutarpeen arviointi suoran valinnan palveluissa ja palveluiden käyttäminen 

 

Valittuaan palveluntuottajan asiakas voi ryhtyä käyttämään palveluita. Osa palveluista voi 

olla ajanvarauksen kautta saatavia palveluita ja osaa palveluista voi käyttää ilman ajanvaraus-

ta.  
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Ajanvarauksen käyttäminen on kuvattu tässä siitä näkökulmasta, tarvitseeko ajanvaraukses-

sa tarkistaa tietoja asiakkaan valinnasta tai asiakkaalle myönnetyistä palveluista. Ajanvarauk-

sen yhteydessä voidaan todentaa asiakkuuden olemassaolo sekä tarkistaa asiakkaalle myönne-

tyt palvelut.  

Valinnanvapauteen kuuluviin palveluihin liittyvät neuvonta- ja ohjauspalvelut tuotetaan 

prosessiin osallistuvien tahojen toimesta. Neuvontaan ja ohjaamiseen osallistuvat sekä palve-

lun tuottaja että palvelun järjestäjä (maakunta).  

Suoran valinnan palveluissa tehtävän palvelutarpeen arvioinnin perusteella voidaan tulla 

siihen johtopäätökseen, että suoran valinnan palvelut eivät ole riittäviä asiakkaan tarpeeseen 

nähden. Tällöin palvelun tuottaja ohjaa asiakkaan maakunnan liikelaitokseen palveluntarpeen 

arviointiin.  

Palveluita käytettäessä asiakas- ja potilastiedot on tallennettava järjestäjän rekisteriin. Pal-

veluiden käytössä syntyvistä toteuma- ja seurantatiedoista tiedot saaduista palveluista on siir-

rettävä palvelutuotannon seurantapalveluun maksatusta ja raportointia varten.  

Palvelutuotannon seurantapalvelu tarjoaa näkymät asiakaskohtaisiin, tuottajakohtaisiin sekä 

järjestäjäkohtaisiin toteutumatietoihin. Asiakkaalla on näkymä omiin palvelutuotannon toteu-

tumatietoihin. Palveluntuottajalla on näkymät sekä omiin että asiakkaidensa toteutumatietoi-

hin. Palvelun järjestäjällä on näkymät omiin toteutumatietoihin, asiakkaidensa käyttämien 

palveluntuottajien toteutumatietoihin sekä asiakkaidensa toteutumatietoihin. Palvelutuotann-

non seurantapalvelu nivoutuu Kanta-palvelun tietoihin ja sen kautta liikkuvia tietoja voidaan 

hyödyntää suoritepohjaisen tai kannuste/sanktiokorvauksen laskentaan.  

Asiakas voi arvioida saamiaan palveluita ja kirjata palautteensa palvelutuotannon seuranta-

palveluun. Maakunta seuraa palveluiden käyttöä ja perii niihin kohdistuvat asiakasmaksut. 

Samalla maakunta seuraa asiakasmaksukaton täyttymistä. Asiakasmaksujen perimistä on ku-

vattu tarkemmin luvussa maksatus. Palveluntuottaja voi seurata omien palveluidensa käytön 

toteutumatietoja ja hyödyntää niitä palveluidensa ja palvelutuotantonsa kehittämisessä. 
 

 
 

Kuva 12 Valinnanvapauden palveluiden käyttäminen  

 
 

Palvelutarpeen arviointi henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelin perusteella tarjotta-

vissa palveluissa 

 

Palvelutarpeen arvioinnin tarkoituksena on määrittää asiakkaalle riittävät ja parhaiten so-

veltuvat palvelut. Asiakas voi hakeutua palvelutarpeen arviointiin itse tai hän voi tulla proses-

siin sote-keskuksen tai muun osapuolen lähettämänä.  
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Palvelutarpeen arvioijalla on käytössään tehtävän toteuttamisen kannalta riittävät asiakas- 

ja potilastiedot. Niiden ja asiakkaan oman kertoman, sekä asiakkaan kanssa käytyjen keskuste-

luiden perusteella laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa asiakaskohtainen asiakassuunnitel-

ma. Samassa yhteydessä voidaan laatia asiakasta koskeva päätös (tai päätöksiä), jossa on mai-

nittuna asiakkaalle myönnetyt palvelut. 

Tiedot asiakkaalle myönnetyistä palveluista viedään palvelutuotannon seurantapalveluun, 

jossa ne ovat asiakkaan ja palveluntuottajan käytössä. Asiakkaalle myönnettyjen palveluiden 

tietoja hyödynnetään mm. palveluiden käyttöön liittyvässä toiminnassa, maksatuksessa ja 

toisiokäytössä. 

Asiakkaasta laadittua asiakassuunnitelmaa ja tehtyjä päätöksiä on tarkasteltava määräajoin 

tai tarpeen vaatiessa (esim. asiakkaan tilanteen oleellisesti muuttuessa). Asiakas voi pyytää 

itsekin uutta palveluntarpeen arviointia. 

 

 

Kuva 13 Palvelutarpeen arviointi 

4.3.4 Maksatus  

Sote-palveluita tuottaville palveluntuottajille maksetaan asiakasmäärään perustuvia kiintei-

tä korvauksia (ns. kapitaatiokorvaus) sekä suoritteisiin perustuvia korvauksia henkilökohtaisen 

budjetin ja palvelusettelien piirissä. Suoriteperusteisia korvauksia maksetaan myös sote-

keskuksille ja suunhoidon yksiköille. 

 

Kapitaatioperusteiset korvaukset 

 

Kapitaatiokorvauksen määrä voi olla tarvepainotettu niin, että kaikista henkilöistä ei makseta 

saman suuruista korvausta, vaan asiakkaan ominaisuudet, esimerkiksi ikä, vaikuttavat korva-

uksen määrään.  Lisäksi palveluntuottajalle voidaan maksaa kannustinperäisiä korvauksia sekä 

muita korvauksia, jotka eivät ole asiakasmäärään sidottuja. Korvausten tarkat määrät sovitaan 

maakunnan ja palveluntuottajan välisessä sopimuksessa ennen palvelutuotannon aloittamista. 

 

Kapitaatioperusteiset korvaukset lasketaan automatisoidusti käyttäen valinnanvapauden 

tiedonhallintapalveluihin rekisteröityjä tietoja. Laskennassa käytetyt kansalliset tarvetekijät 

päätetään aina tulevalle vuodelle ja tarvepainoluokat päätellään henkilöille kerran vuodessa 

vuodenvaihteen jälkeen. Maksutietojen käsittelyssä tarvitaan suoran valinnan tietoja, asiak-

kuustietoja, suoritetietoja, sopimustietoja ja muita tarvetekijöitä. Kapitaatioperusteiset korva-

ukset maksetaan pääsääntöisesti kuukausittain. 
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Kansalliset tarvetekijät on kuvattu seuraavassa (täydentyy): 

Tarvepainotus   THL:n painokerroin  Lähde 

Ikä     VRK VTJ 

 Alle 7 vuotta  0,800   

 7 – 17 vuotta  0,506   

 18 – 64 vuotta  0,325   

 65 – 74 vuotta  1,050   

 75 vuotta tai enemmän  1,525   

Sukupuoli     VRK VTJ 

 Mies   0,000   

 Nainen  0,220   

      

Sairastavuus     Kelan Erityiskorvausoi-

keudet 

 verenpainetauti  0,290   

 diabetes  1,076   

 keuhkoastma  0,579   

 sepelvaltimotauti  0,560   

 reuma  0,642   

 psykoosit  0,499   

 syöpä  0,393   

 sydämen rytmihäiriöt  0,936   

 epilepsia  0,301   

 dementia  0,500   

 chronin tauti  0,500   

 neurologiset sairaudet  0,450   

 muut sairaudet  0,000   

 

Maksutietojen käsittelyn lopputuloksena syntyy maksuaineisto, johon on kerätty kullekin 

palveluntuottajalle maksettavat määrät maakunnittain eriteltynä. Sekä maakunta että palvelun-

tuottaja voivat tarkistaa maksuaineiston sisällön tietojärjestelmästä. 

 

Kela tuottaa maksuaineiston mukaan lukien maksuun liittyvät muuttujat ja painokertoimet, 

sekä vastaa maksuliikenteen hallinnoinnista ja teknisestä toteutuksesta. Kela laskuttaa maa-

kunnalta maakunnan korvausosuutta vastaavan määrän ja maksaa korvaukset palveluntuotta-

jille. 
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Kuva 14 Maksatus 

Asiakasmaksujen periminen jää maakunnan vastuulle, mutta maakunta saa laskuttamiseen 

tarvittavat tiedot valinnanvapauden tiedonhallintapalveluista.  

 
Maksutietojen käsittely 

 

Maksujen automaattinen laskenta edellyttää, että laskentaan tarvittavat tiedot ovat keskite-

tysti saatavilla valinnanvapauden tiedonhallintapalveluiden tai keskitetyn tietovarannon kaut-

ta. Korvausten laskemiseen tarvitaan:  

 Suoran valinnan tiedot: Asiakkaan valitsema palveluntuottaja ja valinnan kohdis-

tumisaika  

 Asiakkuustiedot: Asiakkaan ominaisuudet (esim. ikä) tarvepainotuksessa huomioi-

tavilta osin 

 Suoritetiedot: Tiedot asiakkaan saamista palveluista kansallisen palveluluokituk-

sen mukaan  

 Sopimustiedot: Maakunnan ja palveluntuottajan sopimat korvaukset ja niiden pe-

rusteet 

 

Maksutietojen keräämisen jälkeen maksutiedot lasketaan automaattisesti ja muodostetaan 

maksuaineisto. Maakunta tarkastaa ja hyväksyy maksuaineiston. 
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Kuva 15 Maksatustietojen käsittely 

 

Suoriteperusteiset korvaukset 

 

Henkilökohtainen budjetti ja asiakassetelit myönnetään asiakkaalle palveluiden hankkimis-

ta ja käyttämistä varten. Asiakkaalle myönnettyjä palvelujen hankinta- ja käyttöoikeuksia ja 

niiden maksatuksia hallinnoidaan pääosin palvelusetelijärjestelmien kautta. Huomioitavaa on, 

että valinnanvapaus mahdollistaa kansallisen tason palvelujen hankinta- ja käyttöoikeudet 

asettaen suoriteperusteisuuteen liittyville tietojärjestelmäpalveluille vaateen yhteiseen korva-

us- ja palvelutietojen hyödyntämiseen kansallisen palvelukokonaisuuden kautta. Tämä tarkoit-

taa sitä, että palvelusetelijärjestelmien tulisi hyödyntää kansallisen korvaustiedon palveluita 

käsittelemänsä tiedon tallennuksen ja hyödyntämisen osalta mahdollistaakseen muiden suori-

teperusteisen tiedon käsittelyyn tarkoitettujen järjestelmien toiminnan. Näitä muita järjestel-

miä ovat esim. toiset palvelusetelijärjestelmät ja asiakkaille suunnatut käyttöliittymäpalvelut, 

jotka mahdollistavat asiakkaiden tarvitsemien palvelujen vertailun, valitsemisen ja hyödyntä-

misen.     

 

Asiakasmaksujen periminen ja maksukaton seuranta 

 

Asiakasmaksujen periminen on maakunnan tehtävä. Maakunta saa palvelutuotannon seu-

rantapalvelusta, joka hyödyntää tiedonkerruussa myös Kanta-palveluita, tiedot palveluista, 

joita asiakas on on käyttänyt. Asiakasmaksujen laskutus ja seuranta -palvelusta saadaan tiedot 

asiakkaan maksamista asiakasmaksuista. Saatujen palveluiden ja maksettujen asiakasmaksujen 

perusteella voidaan päätellä ja määritellä asiakasmaksun suuruus ja samalla seurata sitä, onko 

maksukatto täyttynyt. 

Kun asiakasmaksu on määritelty, eikä maksukatto ole täyttynyt, niin maakunta lähettää asi-

akkaallle laskun asiakasmaksusta. Maakunta seuraa asiakasmaksujen suorituksia omissa talo-

usjärjestelmissään, joista tiedot siirretään myös asiakasmaksujen laskutus ja seuranta -

palveluun.  
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Kuva x Asiakasmaksujen hallinta 

4.3.5 Asiakastuki ja –neuvonta 

 

Yleistä 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja erityisesti siihen liittyvä valinnanvapaus vaatii 

vahvojen viestinnällisten toimien lisäksi toimintatapoihin ja ICT-palveluiden käyttöön liitty-

vää tukea ja neuvontaa. Neuvonnan ja tuen tarve painottuu erityisesti henkilöasiakkaiden toi-

mintaan palvelukokonaisuudessa sekä osaltaan myös erilaisten palveluntuottajien ohjaukseen 

kansallisten sote-palveluiden asiakkuudessa ja ICT-ratkaisuissa. Olennaista on, että kaikkien 

prosessiin osallistuvien tahojen täytyy sitoutua yhteisiin verkostoimaisiin toimintamalleihin ja 

yhteistyöhön niin paikallisella kuin kansallisellakin tasolla. Tuen ja neuvonnan ohjauksen ja 

koordinaation tulee tapahtua kansallisella tasolla ja sen tulee kattaa niin kansalliset tietovaran-

not kuin niihin liittyvät digitaaliset palvelut ja toimintatavat. Toimintamallit eri toimijoille 

tulee olla vahvasti kansallisessa ja maakunnallisessa ohjauksessa, joka osaltaan selkeyttää 

toimintatapoja kansalaisten suuntaan. 

Oleellisena onnistumisen edellytyksenä on tunnistaa palvelut joiden tuki ja neuvonta hoide-

taan kansallisen tason toimintana ja mitä maakuntien toimesta, sekä toimijoiden väliset raja-

pinnat. Nykyiset ja tulevat Kanta-palvelut sekä valinnanvapauteen liittyvät asiat on asiakasläh-

töisyyden nimissä tuotettava yhtenevällä tavalla. 

Varsinainen terveydenhuollon ammattilaisten asiakkaan palveluprosesseissa tekemä, välit-

tömästi hoitoon tai lääkintään liittyvä neuvonta on rajattu tämän työn ulkopuolelle. 
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Kuva x. Sote-palvelujen tuki- ja neuvontapalvelut 

 

Verkostomaiset neuvonta- ja tukipalvelut 

 

Jokaisella sosiaali- ja terveydenhuollon toimijalla on osaltaan vastuu selkeästä asiakasvies-

tinnästä ja –neuvonnasta. Suoraan hoitoprosessissa tapahtuvassa neuvonnassa painotetaan 

palveluntuottajan vastuuta asiakkaastaan. Toisaalta, maakuntien erityispiirteet ja omat toimin-

tamallit palvelujen tuottamisessa ja niistä viestimisessä on sote-palveluiden järjestäjän eli 

maakunnan vastuulla. Kansallisella tasolla tapahtuva neuvonta oletetaan tapahtuvan vahvasti 

verkostoituneen toimijakentän viimeisenä tasona. Toisaalta toistuvan maakunta- tai palvelun-

tuottajariippumattoman neuvonnan ainoana tehokkaana ratkaisuna on kansallisella tasolla 

toimiva yhteyspiste. Oleellisimpana menestystekijänä vahvan verkostomaisen mallin vuoksi 

nousee toimijoiden välinen yhteistyö ja rajapinnat. 

 

Kansallisen tason tuen ja neuvonnan järjestäminen 

 

Kansallisen tason palveluina tuki- ja neuvontapalveluissa korostuvat erityisesti palvelun-

tuottajien tuki kansallisten tietovarantojen ja palveluiden asiakkaina sekä toisaalta henkilöasi-

akkaiden yleisneuvonta etenkin digitaalisiin palveluihin liittyen. Palveluntuottajien tuessa 

korostuu erityisesti oikea-aikaisuus, välitön reagointi ja palveluntuottajan kokonaisvaltainen 

tuntemus. Tällainen tuki on luonteeltaan syvempää asiantuntemusta vaativaa. Kansallisen 

tason henkilöasiakasneuvonnassa korostuvat suuri volyymi ja toistuvaluonteinen neuvonta. 

Yleistietoa valinnavapaudesta tarjotaan kansallisten toimijoiden verkkosivuilta. Valittavista 

tuottajista kansalaiset saavat tietoa valinnanvapauden tietopalvelusta, jota ollaan toteuttamassa 

suomi.fi-palveluun. Myös maakuntien portaalit tarjoavat tietoa asiakassetelin ja henkilökohtai-

sen budjetin tuottajien osalta.  
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Henkilöasiakkaiden yleisimmän tason neuvonnalle luonteva paikka on Kansalaisneuvonta 

(www.kansalaisneuvonta.fi), joka ohjaa oikeaan julkiseen palveluun ja neuvoo palveluiden 

käytössä. Kansallisten sote-palveluiden tuki ja neuvonta henkilöasiakkaille on luontevaa kes-

kittää mahdollisimman lähelle palveluita tuottavia tahoja. Kelalla on hyvät valmiudet toteuttaa 

laajaa kansallista asiakaspalvelutyötä osana tehokasta toimisto- ja puhelinasiakaspalveluaan. 

Asiantuntevin ja syvimmälle menevä henkilöasiakkaiden neuvonta on luontevinta toteuttaa 

maakuntien ja palveluntuottajien toimesta. Tekoälypohjaisen chat-robotiikan avulla merkittävä 

osa yhteydenotoista on mahdollista ohjata oikeisiin palvelukanaviin tai ratkaistavissa ilman 

henkilön tekemää asiakasneuvontaa. Kansallisen tason tuki toteutetaan ensivaiheessa ihmisten 

tekemän asiakaspalvelun lisäksi chat-robotiikalla joka kattaa sekä Kanta-palvelut että valin-

nanvapauden toiminnan. Henkilöasiakkaiden tuessa on korkean massan ja toistuvuuden vuoksi 

panostettava automaatioon. 

Suomeen ollaan perustamassa kansallista päivystysapu palvelua, josta pääsee yhden kansal-

lisen numeron kautta yhteyteen omaan paikalliseen sote-päivystykseen. Päivystysapu 116117 

ja yleisemmät neuvontatoiminnot tulee huomioida kokonaisuutena, sillä asiakkaat eivät aina 

hakeudu ns. oikean kanavan ja palvelun piiriin. Asia tulisi hoitaa asiakaslähtöisesti eteenpäin 

vaikka olisikin lähtenyt väärästä kohdasta liikenteeseen.  

Palveluntuottajien tuessa on pyrittävä ympärivuorokautiseen palveluun toimintaprosessien 

tukemiseksi.  

4.3.6 Seuranta, arviointi ja tiedolla johtaminen  

 

4.3.7 Seuranta, arviointi ja tiedolla johtaminen  

 

Valinnanvapaudesta seuraava uudenlainen monituottajamalli edellyttää maakunnalta hyvää 

kykyä vastata järjestämistehtävästään. Tämän edellytyksenä on kyky seurata ja arvioida tuotta-

jien toimintaa riittävän hyvän tiedon pohjalta. Valinnanvapauden toteutumista seurataan myös 

kansallisella tasolla. KUVA-mittareiden avulla vertaillaan maakuntien välisiä eroja. Tässä 

keskeinen rooli on mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojen keruulla.  

 

Tiedolla johtamisen kokonaisuuteen liittyviä toimijoita, prosesseja ja niihin liittyviä tietoja 

on kuvattu alla olevassa kuvassa. Järjestäjän prosesseja ovat palvelutoiminnan arviointi, valin-

nanvapauden suunnittelu, tuottajakorvausten tarvetekijöiden määrittely, valvonta ja seuranta, 

valinnanvapauden toteutumisen arviointi, reklamaatioiden käsittely, palveluiden laadun arvi-

ointi, tuottajien seuranta, väestön palvelutarpeen seuranta ja ennakointi sekä kustannusten 

seuranta. 

 

http://www.kansalaisneuvonta.fi/
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Järjestämistehtävässä tarvittavat tiedot tulee määritellä riittävän tarkalla tasolla ennen tieto-

järjestelmätoteutuksia. Valtakunnallisen vertailtavuuden vuoksi keskeinen osa tästä tiedosta 

tulee olla kansallisesti harmonisoitua. Olennaista on myös se, että erilasiin valtakunnallisiin 

tiedonkeruihin kerättäviä tietoja pystytään hyödyntämään mahdollisimman laajasti myös jär-

jestäjän johtamisessa. Näitä tietoja ovat mm. uuden JHS-suosituksen mukaiset taloustiedon 

keruut sekä THL:n ja Kelan tiedonkeruut. 

 

Kevään 2018 aikana laaditaan maakuntien välisenä yhteistyönä järjestäjän tietomalli. Tämä 

tulee sisältämään, niin valtakunnallisten tiedonkeruiden vaatimukset sekä uudet maakuntien 

järjestämistehtävästä nousevat vaatimukset. Tietomallista on tarkoitus tehdä kaikkien maakun-

tien jatkuvasti ylläpidettävä, jota kaikki maakunnat voisivat hyödyntää  

 

Kuvassa x ja taulukossa y on esitetty alustava esimerkki tiedoista joita maakunta järjestä-

mistehtävässä tulisi tarvitsemaan. Näitä tullaan tarkentamaan tietomalliprojektissa. 
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Väestön palvelutarve  Tieto maakunnan väestön 
palvelutarpeesta. Esim. 
ikäryhmittäin 

Saavutettavuus ja 
saatavuus 

Sijainnit, aukioloajat Palveluntuottajien 
toimipisteiden 
tarkoituksenmukainen sijainti 
ja niiden aukioloajat 

 Hoitoonpääsyaika, jonot Missä ajassa asiakkaat 
pääsevät hoitoon? Onko 
jonoja? 

 Palvelutarpeen arvioinnin 
aloittaminen 

Kuinka nopeasti 
palvelutarpeen arviointi 
alkaa yhteydenotosta? 

Valinnanvapauden 
toteutuminen 

Valinnan tehneet Kuinka moni kansalainen on 
käyttänyt valinnanpautta? 

 Asiakassetelien käyttö Kuinka paljon ja mihin 
palveluihin asiakasseteliä 
käytetään? 

 Henkiökohtainen budjetti Kuinka paljon ja mihin 
palveluihin henkilökohtaista 
budjettia käytetään? 

Palvelujen käyttö Käynnit Toteutuneiden käyntien 
määrä 

 Asiakassuunnitelman 
toteutuminen 

Kuinka hyvin 
asiakassuunnitelmaan 
kirjatut toimet ja tavoiteet 
ovat toteutuneet 

 Lähetteet Palveluntuottajan tekemien 
lähetteiden määrä 

 Sähköiset palvelut Sähköisten palveluiden 
käyttö 

Asiakaskokemus Kyselyt Kyselyt asiakkaille 
palveluiden käytöstä? 

 Tietoisuus 
mahdollisuuksista 

Tietoisuus 
palvelumahdollisuuksista 

Laatu Vaaratilanteet, 
haittavaikutukset, 
komplikaatiot 

Millaisia vaaratilanteita, 
haittavaikutuksia tai 
komplikaatioita tuottajalla on 
tapahtunut? 

 Huomautukset Kuinka paljon 
palveluntuottajan 
toiminnasta tehty 
huomautuksia? Millaisista 
asioista? 

 Valitukset Kuinka paljon päätöksistä on 
tehty valituksia? Kuinka 
paljon päätöksistä on 
kumouttu 
muutoksenhakuelimissä? 

Hallinto ja talous Rahoitus Maakunnan valtiolta saama 
rahoitus 

 Kapitaatio  Kapitaatiopohjaiset 
tuottajakorvaukset 

 Sopimukset ja 
tuottajaehdot 

Palveluntuottajille asetetut 
ehdot ja tehdyt sopimukset 

 Asiakassetelit Myönnettyjen 
asiakassetelien talouden 
seuranta 

 Henkiökohtainen budjetti Myönnettyjen hebujen 
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talouden seuranta 

 Suoritteet Suoritteisiin perustuvat 
tuottajakorvaukset, 
kannusteet ja sanktiot 

 

 

Tietojen keruu on syytä käynnistää välittömästi laajan valinnanvapauden alkaessa, mutta 

käytännössä kaikkia tavoitetilan mukaisia mittareita sekä kannustimia (ja sanktioita) ei ole 

mahdollista saada käyttöön kovinkaan nopeasti. Käsitys tietojen keruuseen liittyvästä tavoite-

tilasta tietomalleineen pitäisi kuitenkin olla olemassa alusta lähtien. Tällä hetkellä valinnanva-

pauskokeiluissa käytettyjen mittareiden tietotarpeista vain pieni osa on suoraan saatavilla 

esimerkiksi Kanta-palvelusta. Kuitenkin tavoitetilassa Kanta-palvelun sekä palvelutuotannon 

seurantapalvelun pitäisi tuottaa yhdessä tarvittava tieto. 

 

Seuranta, arviointi ja tiedolla johtaminen tarvitsee tuekseen joukon tietojärjestelmätoteu-

tuksia. Näitä ollaan myös selvittämässä kevään 2018 aikana maakuntien yhteistyönä.  

 

 

4.4 Tietoarkkitehtuuri 

 

Tietoarkkitehtuurin kuvauksessa on esitetty toimijoiden väliset tietotarpeet, käsitemallit, pää-

tietoryhmät, tietovarannot sekä valinnanvapauden toteutuksessa tarvittavat luokitukset ja tieto-

rakenteet. 

4.4.1 Toimijoiden väliset tietotarpeet 
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Kuva 16 Toimijoiden väliset tietotarpeet 

 

 

4.4.2 Käsitemalli 

Valinnanvapauden kokonaisuuteen liittyvät käsitteet on kuvattu seuraavissa käsitemalleis-

sa. Käsitemallien on tarkoitus havainnollistaa käsitteiden riippuvuuksia, mutta ne eivät ole 

kaikilta osin eksakteja. Käsitemallit on rakennettu kunkin ydinkäsitteen ympärille, joita ovat:  

- Asiakas  

- Asiakkuustiedot 

- Maakunnan järjestämä (tarjottava) palvelu tai palvelukokonaisuus 

- Asiakkaalle annettava (suunniteltu tai toteutunut) palvelu sekä 

- Maksu tuottajalle 

 

Asiakkaaseen ja asiakkuuteen liittyvät keskeiset käsitteet on koottu yhteen malliin. Edellis-

ten lisäksi ydinkäsitteisiin lukeutuvat toimijat, joiden osalta käsitemalli on kuvattu jo toiminta-

arkkitehtuurin yhteydessä. Oheisten osakokonaisuuksien käsitemallien lisäksi liitteessä 1 pe-

ruskäsitteet on kuvattu yhteen malliin. 
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Kuvio X.  Asiakkaan ja asiakkuuden keskeiset käsitteet 

 

Käsite Kuvaus 

Ajanvaraus Asiakkaan palveluiden antamista varten tehty resurssi-

varaus.  

Asiakas Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas, käytetään usein 

synonyyminä kansalaiselle, mutta voi olla myös toisen 

maan kansalainen. Asiakas voi olla sosiaalihuollossa 

myös ryhmäasiakkuuden myötä useampi yksilö. 

Asiakasseteli  Asiakkaalle myönnetyt asiakassetelit palveluiden hank-

kimista varten 

Asiakassuunnitelma  Valinnanvapauslaissa viitattu, asiakkaalle laadittu 

suunnitelma, johon on yhteistyössä asiakkaan kanssa 

kirjattu asiakkaan terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin 

asioiden tavoitteita ja edistämisen suunnittelua. Asia-

kassuunnitelma tulisi tehdä palvelutarpeen arvioinnin ja 

selvityksen perusteella. Tunnetaan myös muilla nimi-

tyksillä kuten yhteinen suunnitelma. 

Asiakasmaksukertymä Asiakasmaksulain mukainen asiakasmaksukertymä, jota 

seurataan, jotta maksukaton täytyttyä asiakasmaksuja ei 

enää peritä. 

Asiakkuustiedot  Asiakkaaseen liittyviä tietoja, joiden avulla voidaan 

tunnistaa hänen asiakkuuksiaan eri sote-toimijoilla. 

Demografiset ja sosioekonomiset 

tiedot  

Henkilötiedot ja mm. suoran valinnan korvaukseen 

vaikuttavat elämäntilanteeseen liittyvät tiedot. Tiedot 

voivat olla hajaantuneina useampaan tietojärjestelmään 

ja vaatia päättelyä. 
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Henkilökohtainen budjetti  Asiakkaalle mahdollisesti maakunnan liikelaitoksen 

toimesta myönnetty budjetti palveluiden käyttöön.  

Lähete Tässä yhteydessä tarkoitetaan asiakkaan osoittamista 

palvelutarpeen arvioon maakunnan liikelaitokseen sel-

laisen palvelutarpeen osalta, joka ei kuulu suoran valin-

nan palvelun piiriin.  

Maksukatto  Raja, jonka ylitse asiakasmaksuja ei vuosittain peritä. 

Maksuluokka  Maksuluokka määräytyy yhdistelmästä asiakkuustietoja 

ja kapitaatiomaksun suuruus määräytyy osin tämän 

perusteella. 

Myönnetyt palvelut  Palvelut, joita asiakas on oikeutettu saamaan palvelu-

tarpeen arvion perusteella. 

Palveluntuottaja (tai yhteenliitty-

mä)  

Ks. erillinen käsitemalli toiminnallista arkkitehtuuria 

kuvaavassa osiossa. 

Palveluntuottajan valinta  Valinnat, joita asiakas on tehnyt palveluntuottajien 

suhteen. Ks. eri valinnan mahdollisuudet tämän doku-

mentin toiminnallisesta arkkitehtuuria kuvaavassa osi-

ossa. 

Palveluohjauskriteeristöt  Periaatteet, joita hyödynnetään palvelutarpeen arvioin-

nissa.  

Palvelutarpeen arvio  Arviointi asiakkaan palvelutarpeesta ja oikeutuksesta 

sote-palveluihin. Sähköisiä välineitä tämän toteuttami-

seen ovat mm. ODA-palvelut ja Palveluohjain. Paljon 

palveluita käyttävien asiakkaiden osalta aina ammatti-

henkilön tekemä. 

  

 

Tarjottavaan palveluun tai palvelukokonaisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet on koottu yh-

teen malliin. Tarjottavalla palvelulla tarkoitetaan maakunnan palveluvalikoimaa - ei henkilö-

kohtaisella tasolla palvelutarpeen arvion perusteella tarjottavaa palvelua. 
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Kuvio X.  Tarjottavan palvelun tai palvelukokonaisuuden keskeiset käsitteet 
 

Käsite Kuvaus 

Asiakassetelillä tarjottava palvelu   

Asiakassuunnitelma   

Ei-lakis. suoran valinnan palvelu   

Korvaus- ja tuottajaehdot   

Lakis. suoran valinnan palvelu   

Maakunta/palvelun järjestäjä   

Muu palvelu (esim. HG)   

Palveluluokitus   

Palveluntuottaja (tai yhteenliitty-

mä)  

 

Tarjottava palvelu tai palvelukoko-

naisuus  

 

Tuottajasopimus (sote-keskus tai 

suun th yksikkö) 

 

  

 

 

Annettavaan palveluun liittyvät keskeiset käsitteet on koottu yhteen malliin. 
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Kuvio X.  Annettavan palvelun keskeiset käsitteet 

 

Käsite Kuvaus 

Annettava palvelu   

Asiakas   

Maakunta/palvelun järjestäjä   

Maksu   

Palveluntuottaja (tai yhteenliitty-

mä)  

 

Palvelutarpeen arvio   

Tarjottava palvelu tai palvelukoko-

naisuus  

 

Tuottajasopimus (sote-keskus tai 

suun th yksikkö) 

 

Saadut palvelut Palvelut, joita asiakas on saanut terveytensä ja hyvin-

vointinsa varmistamiseksi. 

Myönnetyt palvelut  Palvelut, joita asiakas on oikeutettu saamaan palvelu-

tarpeen arvion perusteella. 
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Palveluntuottajat

Kansalaiset

Kapitaatio

Palvelupaketit ja 
hinnasto

Toteutuneet 
palvelutapahtumat

Maksuaineisto

Laadunarviointi

Palvelun järjestäjätPalvelusopimus

Laskutustiedot
Oikeudet 

palveluihin 
(Palvelusetelit )

 
Kuva x. Maksu tuottajalle 

 

Käsite Kuvaus 

Annettava palvelu   

Asiakas   

Maakunta/palvelun järjestäjä   

Maksu   

Palveluntuottaja (tai yhteenliitty-

mä)  

 

Palvelutarpeen arvio   

Tarjottava palvelu tai palvelukoko-

naisuus  

 

Tuottajasopimus (sote-keskus tai 

suun th yksikkö) 

 

 

4.4.3 Päätietoryhmät 

Päätietoryhmät ryhmittelevät osin käsitemallissa tunnistettuja kohteita ja osin käsitemallia 

tarkempia tietokokonaisuuksia. Päätietoryhmät on jaettu ylätasolla järjestäjän ja tuottajan 

tietoihin sekä näitä yhdistäviin sopimustietoihin, asiakkuustietoihin, palveluiden toteuma- ja 

seurantatietoihin, maksutietoihin sekä näiden ulkopuolelle jääviin muihin kansallisesti sovit-

tuihin ja määriteltyihin tietoihin. Kuvassa valkoiset tietokokonaisuudet ylläpidetään valinnan-

vapauden arkkitehtuuriratkaisujen sisällä ja tummanharmaalla merkityt tietokokonaisuudet 

ovat varsinaisten valinnanvapauspalveluiden ulkopuolella ylläpidettäviä. 

 



43 

 

 

 

 

Päätietoryhmät
(LUONNOS)

Tuottajatiedot Järjestäjän tiedot

Asiakkuustiedot Maksutiedot

Tuottajavalinnat
*

Asiakkaan 
perustiedot

Toteuma- ja seurantatiedot

Asiakas- ja 
potilastiedot

Perustiedot
Tuottaja-

vaatimukset

Hyväksytyt 
tuottajat

Korvaus-
perusteet

Lakisääteiset vv-
palvelut

Maakunnan 
omat vv-palvelut

Kansallisesti sovitut tiedot

Kansalliset 
tarvetekijät

Asiakas-
palautteet ja 

arviot
Laatutiedot

Palvelutuotannon 
toteutumatiedot

Toiminnan ja 
talouden tiedot

Henkilö-
kohtainen 
budjetti

Ajanvaraukset

Asiakas-
suunnitelmat

Suoran valinnan 
palvelutarpeen 

arviot

Maksetut 
asiakasmaksut

Kapitaatio-
perusteiset 
korvaukset

Suorite-
perusteiset 
korvaukset

Reklamaatiot

Tilastot vv-
palveluiden 

käytöstä

Palveluohjaus-
kriteeristö

Lähetteet

Palvelutarpeen 
arvio

”VV:n
ulkopuolisten” 

tietojen 
hyödyntäminen

Tietojen hallinta 
”VV:n sisällä”

Myönnetyt 
asiakassetelit

Yleistieto ja 
informointi 

vv:sta

Saadut palvelut 
ja kustannukset

Valvonta- ja 
seurantatiedot Maksutiedot

* ks. valinnan kohteet kuva 

”Maksuluokka”

”Tuottaja-
kohtaiset 
hinnat??”

Sopimustiedot

Palveluiden 
hinnat ja muut 

ehdot

Maksuosoite

Yhteiskunta-
vastuutiedot

Perustiedot
Maksatus-
perusteet

Kannuste-
perusteiset 
korvaukset

TBD, kesken, 
ei tiedetä?

Tarjottavat vv-
palvelut

 
 
Kuva x.  Valinnanvapauden päätietoryhmät  

 

4.4.4 Tietovarannot 

Seuraavassa kuvassa x on esitetty valinnanvapauden ratkaisuarkkitehtuurin piiriin kuuluvat 

tietovarannot (keltainen laatikko) sekä valinnanvapauteen oleellisesti liittyvät, mutta sen rat-

kaisuarkkitehtuurin ulkopuoliset tietovarannot (harmaa laatikko). Tietovarantojen osalta on 

tehty alustavaa vaiheistusta siten, että kuhunkin valinnanvapauden laajuuteen kuuluvan palve-

lun kehitykselle on asetettu prioriteetti 1-3. Arvot 2-3 eivät välttämättä tarkoita, ettei ko. tieto-

varantoja ole tarpeen toteuttaa, vaan että voidaan mennä nykymenettelyillä siirtymäkauden 

ajan. Tietojärjestelmäpalveluiden osalta on lisäksi arvioitu sijoittumista hajautuksen vs keski-

tyksen näkökulmasta. 

 

Kuva x. Tietovarannot 

 

Seuraavassa on kuvattu kutakin tietovarantoa  

 

Tietovaranto Kuvaus Vastuu 

Ajanvaraukset Ajanvaraukset hallitaan alueellisesti tai tuottaja-

kohtaisesti, mutta näistä toimitetaan tieto myös 

Kantaan.  

Tuottajakohtainen tiedonhallinta, 

tiedot myös Kantaan 

Asiakas- ja potilastiedot Tarkoitetaan kaikki Potilastiedon arkiston ja 

sosiaalihuollon Asiakastiedon arkiston piirissä 

olevia tietoja asiakas- ja potilastietojärjestelmissä 

sekä em. keskitetyissä järjestelmissä.  

Keskitetty Kanta, alueelliset 

APTJ 

Valinnanvapauden 

asiakkuustiedot 

Asiakkuustiedot pitävät sisällään mm. demogra-

fiset ja sosioekonomiset tiedot sekä myönnetyt 
Keskitetty kansallisesti 
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etuudet, asiakassetelit sekä henkilökohtaisen 

budjetin. Tiedot on tallennettu useampaan tieto-

järjestelmään, joten kyseessä on varsinaisesti 

näkymä eri tietovarantojen tietoihin. 

Kansalaisen viestihisto-

ria 

Kansalaisen ja ammattilaisen välinen sähköinen 

viestintä, joka on toteutettu suomi.fi –palveluiden 

avulla. 

Keskitetty kansallisesti (suomi.fi) 

Asiakaspalautteet Asiakaspalautteita on tarkoitus kerätä myöhem-

min kansallisesti, jotta niitä voidaan käyttää 

myös palveluntuottajien vertailussa. 

Keskitetty kansallisesti, alkuvai-

heessa maakuntakohtaisia ratkai-

suja 

Laaturekisterit Koostettuja tietoja tiettyihin palvelukokonai-

suuksiin liittyen (esim. Diabetes-laaturekisteri). 

Maakuntakohtaisia ratkaisuja, 

osin keskitetty THL:ään 

Maakunnan valinnanva-

pauspalvelut 

Maakunnan lain puitteissa määrittelemät asiak-

kaille tarjottavat palvelut. 

Maakunnallinen ylläpito, rajapin-

nalla tuotetaan valtakunnalliseksi 

(suomi.fi Palvelutietovaranto) 

Maksuaineisto Maksujen suorittamiseksi tarvittavat tiedot. Keskitetty kansallisesti, hajautettu 

maakunnallisesti he-

bu/asiakasseteli pohjalta 

Reklamaatiot Valitukset saatuun sote-palveluun liittyen. Rek-

lamaatioita voi tehdä asiakas itse tai esimerkiksi 

palvelunjärjestäjä. 

Keskitetty kansallisesti, alkuvai-

heessa maakuntakohtaisia ratkai-

suja 

Palveluntuottajalain 

tuottajarekisteri 

 Keskitetty kansallisesti (Soteri) 

Palvelutietovaranto Suomi.fi –palvelu, jonne kaikki valinnanvapau-

den palveluita tarjoavat tuottajat palveluineen 

rekisteröidään. Toimii asiakkaan tuottajavertailun 

ja päätöksenteon perustietovarantona. 

Keskitetty kansallisesti (suomi.fi) 

Rekisterinpitäjärekisteri Kansallisessa koodistopalvelussa oleva rekisteri 

julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterin-

pitäjistä. 

Keskitetty kansallisesti (THL) 

SOTE-

organisaatiorekisteri 

Kansallisessa koodistopalvelussa oleva rekisteri 

yksityisistä ja julkisista sote-palvelunantajist.a 

Keskitetty kansallisesti (THL) 

Yleinen yritysrekisteri Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämä yritys-

tietojärjestelmä. 

Keskitetty kansallisesti (YTJ) 

Paikkatiedot Suomi.fi –palveluiden osana tarjottavat kartta-

palvelut. 

Keskitetty kansallisesti (Suomi.fi 

Kartat) 

Väestötiedot Väestörekisterikeskuksen Väestötietojärjestelmä. Keskitetty kansallisesti (VRK:n 

VTJ) 

Palveluntuottajan toi-

minnan ja talouden 

tiedot 

Osa valinnanvapauden tiedonhallintapalveluita. 

Tiedot erilaisista sote-palveluntuottajaan liittyvis-

tä yhteiskunnallisten vastuiden toteutumisesta. 

Keskitetty kansallisesti 

Toteuma- ja seurantatie-

dot 

Osa valinnanvapauden tiedonhallintapalveluita. Keskitetty kansallisesti, tieto 

tuotetaan rajapinnan kautta 

Sopimus- ja hyväksyntä-

rekisteri 

Maakunnallisten sote-palveluiden tarjoajien ja 

järjestäjien ilmoittautumiset ja sopimukset. 

Ylläpito alueellisesti, kansallinen 

masterdata 

Tilastotiedot ja rekisteri-

ilmoitukset 

Erityisesti THL:n ylläpitämät tilasto- ja rekisteri-

tiedot sote-palveluiden järjestämistä ja tuottamis-

ta koskien (esim. avohilmo, hilmo, sotkanet). 

Tiedonkeruu alueellisesti, julkai-

su keskitetty kansallisesti  

Sosiaali- ja terveyden-

huollon palveluluokitus 

THL:n vastuulla oleva sote-palveluita koskeva 

luokitus, jonka käyttötarkoituksia ovat mm. 

palveluiden löytämisen sekä palvelutuotannon 

vertailtavuuden mahdollistaminen. 

Keskitetty kansallisesti 

Palveluohjauskriteeristöt Säännöt, joiden perusteella palveluita tulee 

tarjota. Mahdollistaa maakunnallisen liikkumava-

ran asioissa, joissa se on mahdollista. 

Kansallinen, jossa maakunnallisia 

tarkennuksia 

Viranomaisen käsikirja Tietopaketti viranomaisille valinnanvapauden 

palveluita koskien. 

Keskitetty kansallisesti 

Yleistietoa valinnanva-

paudesta 

Tietopaketti sote-palvelujärjestelmään osallistu-

ville tahoille valinnanvapaudesta.  

Keskitetty kansallisesti, maakunta 

tuottaa osan 

 

4.4.5 Luokitukset  
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Valinnanvapauden arkkitehtuurin toteuttaminen edellyttää tiettyjä yhteisesti sovittuja luoki-

tuksia. Tässä yhteydessä on erityisen keskeisinä tunnistettu yhteinen palveluluokitus sekä 

palvelutapahtuman tyyppiluokitus.  

 

Yhteinen palveluluokitus tarvitaan palveluntuottajien rekisteröitymisestä ja maakunnan palve-

luiden hallinnasta asiakkaan palveluiden löytämiseen sekä palvelutuotannon vertailtavuuteen 

asti. Palveluluokituksen pitää olla vähintään yhteensopiva eri asiayhteyksissä käytettyjen mui-

den vastaavien luokitusten kuten valtakirjalla sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuvaa puo-

lesta-asiointia määrittävän luokituksen kanssa. Palveluluokituksen tuottaminen on roolinsa 

mukaisesti THL:n tehtävä ja luokitus tarvitaan hyvin nopeasti, ettei käyttöön oteta laajamittai-

sesti sellaisia ratkaisuja, joita ei ole mahdollista tai järkevää yrittää yhteismitallistaa. Palvelu-

luokituksen on oltava lähtökohtaisesti hierarkkinen siten, että eri käyttötarkoituksissa voidaan 

hyödyntää yleisempää luokitusta ja toisaalla tarkempaa luokitusta kuitenkin siten, että tämä 

eritasoiset luokat voidaan kytkeä hierarkiassa toisiinsa. 

 

Palvelutapahtuman tyyppiluokituksen tulee puolestaan voida toimia valinnanvapauden yhtey-

dessä muun muassa asiakasmaksuihin liittyvien korvausten perusteena. Tällä hetkellä ei ole 

muuta kansallisesti yhtenäistä perustetta asiakasmaksujen perinnän pohjaksi, joskaan myös-

kään palvelutapahtuma ei ilman yhtenäistä ja tarkoitukseen sopivaa tyyppiluokitusta voi toi-

mia sellaisena. Vastaavasti myös muissa yhteyksissä on tunnistettu tarpeita palvelutapahtuman 

jatkokehittämiselle mm. siten, että Omakantaan saadaan asiakkaalle ymmärrettävä näkymä 

saatuihin palveluihin mm. sen osalta että mitkä palvelutapahtumat on järkevää näyttää kansa-

laiselle ”käyntinä” ja nämä tarpeet on hyvä toteuttaa yhdellä kertaa. Välttämättä kaikkia käyt-

tötarkoituksia ei ole järkevää kytkeä yhteen luokitukseen, vaan saatetaan tarvita nykyiseen 

tapaan useita luokituksia. Asiakasmaksulaki ja sen uudistaminen on tarpeellista huomioida 

luokituksen kiinnittämisen yhteydessä. Tämän hetkiset palvelutapahtuman luonnetta kuvaavat 

luokitukset on esitetty liitteessä 2.  

 

Edellisten lisäksi rekisterinkäyttövaltuutuksen (ent. ostopalvelun valtuutus) osalta on tarpeen 

arvioida uusien luokitusten tarve. Esimerkiksi ”valinnanvapausinstrumentin tyyppi” on oletet-

tavasti tarpeellista ilmaista ostopalvelun valtuutuksessa. Nämä voinevat olla potilaskohtaisen 

ostopalvelun alityyppejä.  

 

4.5 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri 

 

Tietojärjestelmäarkkitehtuurin kuvauksessa on ensimmäiseksi esitetty kuvaus tietovirroista 

toimijoiden välillä sekä toimijoiden ja valinnanvapauden tiedonhallintapalveluiden välillä. 

Jatkossa valinnanvapauden tiedonhallintapalvelua ja muita tunnistettuja tietojärjestelmäpalve-

lutarpeita on palasteltu tietojärjestelmäpalvelukuvauksessa. 

 

 Mitä palveluita käytetään ja tuotetaan (teksti keskeneräinen)  

 Tunnistetaan tarpeelliset rajapinnat (teksti keskeneräinen) 

 

4.5.1 Tietovirrat 

 

Oheinen kuva esittää keskeisimpiä tietovirtoja eri toimijoiden välillä ja toimijoiden sekä valta-

kunnallisten tiedonhallintapalveluiden välillä. Valtakunnalliset tiedonhallintapalvelut on käsi-
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tetty yhtenä kokonaisuutena ja kuvaus on yleistetyllä tasolla; todellisuudessa palveluiden to-

teutukseen käytetään useita alustoja ja ratkaisuja. 

 

 

Kuva x. Tietovirrat: toimijat ja valtakunnalliset tiedonhallintapalvelut 

 

Tietovirtoja valtakunnallisten tiedonhallintapalveluiden ja maakunnan valinnanvapauspalve-

luiden välillä on esitetty kuvassa x 

 

Kuva x. tietovirrat maakunnan valinnanvapauspalveluiden hallinnan ja kansalaisten palvelui-

den välillä 

 

Liitteen 2 kuvassa valtakunnallisia tiedonhallintapalveluita on avattu edellistä kuvaa tarkem-

malle tasolle. 
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4.5.2 Tietojärjestelmäpalvelut 

 

Seuraavassa kuvassa x on esitetty valinnanvapauden ratkaisuarkkitehtuurin piiriin kuuluvat 

tietojärjestelmäpalvelut (keltainen laatikko) sekä valinnanvapauteen oleellisesti liittyvät, mutta 

sen ratkaisuarkkitehtuurin ulkopuoliset palvelut (harmaa laatikko). Tietojärjestelmäpalvelui-

den osalta on tehty alustavaa vaiheistusta siten, että kuhunkin valinnanvapauden laajuuteen 

kuuluvan palvelun kehitykselle on asetettu prioriteetti 1-3. Arvot 2-3 eivät välttämättä tarkoita, 

ettei ko. palveluita ole tarpeen toteuttaa, vaan että voidaan mennä nykymenettelyillä siirtymä-

kauden ajan.  

 

 

Kuva x. Tietojärjestelmäpalvelut 

 

 

 

Tietojärjestelmäpalvelut on kuvattu ylhäältä vasemmalta lukien seuraavassa: 

Tietojärjestel-

mäpalvelu 

Ryhmä Kuvaus Tietovarannot  1 2 Vastuu 

Neuvontapalvelut 

kansalaisille 

Neuvontapalvelut Kansalaisneuvonta valinnanvapaudesta. 

Neuvontapalvelu pitäisi toteuttaa koko-

naisuutena, jossa mukana sähköinen-, 

käynti- ja puhelinpalvelu. Yleinen ei-

tunnisteellinen neuvontapalvelu ja 

tunnisteellinen neuvontapalvelu. Kansa-

laisneuvonnasta on pääsy yleistie-toon 

ja tarkempiin neuvontapalveluihin. 

Palvelutietovaranto, 

Yleistietoa valinnanva-

paudesta, Valinnanva-

pauden asiakkuustiedot 

(vain tunnisteellinen) 

Kela 

Neuvontapalvelut 

palveluntuottajille 

Neuvontapalvelut Tuottajaneuvonta valinnanvapaudesta. 

Neuvontapalvelu pitäisi toteuttaa koko-

naisuutena, jossa mukana sähköinen-, 

käynti- ja puhelinpalvelu 

Yleistietoa valinnanva-

paudesta 

Kela, Maa-

kunta? 

Ajanvarauspalvelut Ajanvaraus ja 

palvelunhallinta 

SADe: Kansalainen voi varata aikoja 

esimerkiksi henkilökohtaisen profiilin 

perusteella järjestettyihin seulontapal-

veluihin tai hänelle suunnitelman kautta 

varattavaksi avattuihin palveluihin. 

Ajanvarauspalvelussa voidaan peruuttaa 

Ajanvaraukset Maakunta, 

Tuottajat 

                                                           

 
1
 Palveluluokitusta tarvitaan käytännössä lähes kaikissa tietojärjestelmäpalveluissa 

2
 Väestötietoja tarvitaan käytännössä kaikissa henkilötunnisteellisissa tietojärjestelmäpalve-

luissa 
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ja siirtää aikoja sekä hallita hoito-

/palveluprosesseihin liittyvää alueellista 

ohjausta sekä hoito- ja palvelusuunni-

telmien toteutumista. Varsinaista kan-

sallista ajanvarauspalvelua ei toistaisek-

si ole suunnitteilla; ajanvaraukset 

tehdään alueellisilla tai tuottajakohtai-

silla ratkaisuilla ja näistä tuotetaan tieto 

Kanta-palveluun. 

Suoran valinnan 

palvelutarpeen 

arviointi 

Ajanvaraus ja 

palvelunhallinta 

Voi toimia edellytyksenä ajanvarauk-

selle.  Suorassa valinnassa sote-keskus 

vastaa. Varsinainen toiminnallisuus ei 

tämän kuvauksen laajuudessa 

Asiakas- ja potilastiedot, 

Palveluohjauskriteeris-

töt 

Tuottaja 

(sote-keskus) 

Lähete liikelaitoksel-

le palvelutarpeen 

arviointiin 

Ajanvaraus ja 

palvelunhallinta 

Tietojärjestelmäratkaisut, joilla asiakas 

voidaan lähettää maakunnan liikelaitok-

seen palvelutarpeen arviointiin. Lähet-

teet tallennetaan myös Kanta-

palveluihin. 

Asiakas- ja potilastiedot, 

Palveluohjauskriteeris-

töt 

Maakunta 

Maakunnan liikelai-

toksen palvelutar-

peen arviointi 

Ajanvaraus ja 

palvelunhallinta 

Voi toimia edellytyksenä ajanvarauk-

selle.  Asiakassetelissä, HKB:ssa ja 

muissa laajemmissa palveluissa maa-

kunnan liikelaitos. Varsinainen toimin-

nallisuus ei tämän kuvauksen laajuu-

dessa 

Asiakas- ja potilastiedot, 

Palveluohjauskriteeris-

töt  

Maakunta 

Suoran valinnan 

palveluntuottajan 

valinta 

Asiakkaan valinnan 

toteuttava palvelu 

Valitaan suoran valinnan palveluntuot-

taja tai maakunnan liikelaitos (sekä 

mahdollisesti jatkossa väliaikainen 

valinta).  

Valinnanvapauden 

asiakkuustiedot, Palve-

lutietovaranto 

Ke-

la/Omakanta, 

Ka-

Pa/Suomi.fi 

Henkilökohtaisen 

budjetin ja asiakas-

setelin mukaisten 

palvelujen tuottajan 

valinta 

Asiakkaan valinnan 

toteuttava palvelu 

Valitaan palveluntuottaja, integroituna 

osaksi ajanvaraus ym. toiminnallisuuk-

sia, vain harvoin näistä irrallinen valinta 

Valinnanvapauden 

asiakkuustiedot, Palve-

lutietovaranto 

Henkilökoh-

taisen budje-

tin tai asia-

kassetelin 

operaattori 

Tuottajavalinnan 

tekemättä jättävän 

väestön jakamisen 

palvelu 

Asiakkaan valinnan 

toteuttava palvelu 

Mikäli asiakas ei ole tehnyt sote-

keskuksen valintaa, päätetään jollakin 

logiikalla oletuspalveluntuottaja. 

Valinnanvapauden 

asiakkuustiedot, Palve-

lutietovaranto, Paikka-

tiedot 

Maakunta 

(periaatteet 

STM) 

Kansalaisen omien 

valinnanvapaustieto-

jen hallinta 

Asiakkaan valinnan 

toteuttava palvelu 

Valintatiedot, asiakasmaksujen kerty-

mä/maksukatto,  

myönnetyt, käytetyt ja käyttämättä 

jääneet asiakassetelit/HK-budjetti, 

kytkentä viestinvälitykseen (sisällöt 

vaiheistuvat) 

Valinnanvapauden 

asiakkuustiedot, To-

teuma- ja seurantatiedot 

Omakanta 

(lähteenä 

asiakkuustie-

dot) 

Järjestäjän näkymä 

asiakkuuksiin 

Valinnanvapauden 

asiakkuuksien 

hallinta 

Järjestäjän näkymä, joka toimii mm. 

tiedolla johtamisen välineenä.  

Valinnanvapauden 

asiakkuustiedot 

Kansallinen 

palvelu 

(lähteenä 

asiakkuustie-

dot) 

Palveluntuottajan 

näkymä omiin 

asiakkuuksiinsa 

Valinnanvapauden 

asiakkuuksien 

hallinta 

Palveluntuottajan mahdollisuus näkee 

tämän valinneet asiakkaat. 

Valinnanvapauden 

asiakkuustiedot 

Kansallinen 

palvelu 

(lähteenä 

asiakkuustie-

dot) 

Asiakas- ja potilas-

tietojen käsittely 

Kanta-palvelut Kansallisella tasolla Potilastiedon ja 

Sosiaalihuollon Asiakastiedon arkisto. 

Tuottajatasolla asiakas- ja potilastieto-

järjestelmät. 

Asiakas- ja potilastiedot Kelan Kanta-

palvelut ja 

tuotta-

jat/järjestelmä

toimittajat 

Pääsynhallintaratkai-

sut asiakas- ja 

potilastietoihin 

Kanta-palvelut Kansallisella tasolla ostopalvelun 

valtuutukseen ja muut tietoihin pääsyyn 

liittyvät toimintalogiikat. Vastaavat 

rakenteet asiakas- ja potilastietojärjes-

telmissä. 

Asiakas- ja potilastiedot 

(ostopalvelun valtuutuk-

set) 

Kelan Kanta-

palvelut ja 

tuotta-

jat/järjestelmä

toimittajat 

Tuottajan omien 

tietojen ylläpito 

Tuottajahallintapal-

velu 

Tuottaja hallinnoi omia tietojaan, tiedot 

rajapinnalla tarvittaviin tietovarantoi-

hin. 

Organisaatio- ja palve-

lurekisterit, Palvelun-

tuottajan toiminnan ja 

Kansallinen 

(mahd. palve-

lusetelijärjes-
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talouden tiedot telmien 

toimittajat 

hebu ja 

setelit) 

Palveluntuottajaksi 

ilmoittautuminen ja 

hyväksyntä 

Tuottajahallintapal-

velu 

Tuottajan ilmoittautuminen maakunnan 

henkilökohtaisen budjetin tai asiakasse-

telin mukaisten palvelujen tuottajaksi. 

Sopimus- ja hyväksyn-

tärekisteri  

Kansallinen 

(mahd. palve-

lusetelijärjes-

telmien 

toimittajat 

hebu ja 

setelit) 

Sopimuksen tekemi-

nen ja elinkaaren 

hallinta 

Tuottajahallintapal-

velu 

Sopimukset ja hyväksynnät maakunnan 

suoran valinnan palveluntuottajaksi. 

Sopimus- ja hyväksyn-

tärekisteri 

Kansallinen 

(mahd. palve-

lusetelijärjes-

telmien 

toimittajat 

hebu ja 

setelit) 

Suoritetietojen 

tuottaminen ja 

seuranta 

Palvelutuotannon 

seurantapalvelu 

Palvelusuoritteiden kirjaus (Annetut 

palvelut, Palvelun kestot, kustannukset, 

odotusajat ym., Käyttämättä jääneiden 

palvelujen veloitus, asiakasmaksut). 

Raportointi maakunnille annetuista 

palveluista ja niiden kustannuksista ja 

vaikuttavuudesta 

Lista valinnan tehneistä asiakkaista. 

Asiakas- ja potilastiedot, 

Toteuma- ja seuranta-

tiedot 

Kansallinen 

(Kanta ja 

tarvittava uusi 

palvelu) 

Henkilökohtaisen 

budjetin kulutuksen 

seuranta 

Palvelutuotannon 

seurantapalvelu 

Käytettävissä olevan henkilökohtaisen 

budjetin kulutuksen seuranta ml. "turva-

rajat ja herätteet" 

Toteuma- ja seuranta-

tiedot, Valinnanvapau-

den asiakkuustiedot 

Kansallinen 

Maakunnan palve-

luiden hallinta 

Maakunnan valin-

nanvapauspalvelui-

den hallinta 

Maakunnan palvelut ja suhde sote-

tietopaketteihin. 

Maakunnan valinnanva-

pauspalvelut 

Maakunnalli-

nen, rajapin-

nalla kansalli-

seksi (suo-

mi.fi) 

Maksettavien korva-

usten ja tuottajaehto-

jen määrittely 

Maakunnan valin-

nanvapauspalvelui-

den hallinta 

Määritellään korvausperusteet eri 

palveluille, tallennetaan maakunnan 

valinnanvapauspalveluihin. On myös 

muita kuin palvelukohtaisia kriteereitä 

ja korvausperusteita 

Maakunnan valinnanva-

pauspalvelut 

Maakunnalli-

nen, rajapin-

nalla kansalli-

seksi (suo-

mi.fi) 

Tietopalvelut Valinnanvapauden 

tietopalvelu 

Tietopalvelun avulla voidaan tuottaa 

näkymät eri toimijoille: kansalainen, 

järjestäjä, tuottaja, viranomainen.  

- yleistä valinnanvapaustietoa 

- tiedot valittavista lakisääteisistä ja 

maakunnallisista palveluista 

- tietoa tuottajaehdoista ja korvauksista 

- tietoa palveluntuottajista ja palveluista 

- tietoa asiakaspalautteista 

- maakunnan väestöön liittyvää tietoa ja 

yleistä tilastotietoa 

Palvelutietovaranto, 

Yleistietoa valinnanva-

paudesta, Viranomaisen 

käsikirja, Maakunnan 

valinnanvapauspalvelut, 

Asiakaspalautteet, 

Palveluohjauskriteeris-

töt, Laaturekisterit 

Suomi.fi 

Palvelutieto-

varanto 

Maksujen suoritta-

minen 

Maksatuksen 

hallinta 

Kela hoitaa maksatuksen, kun maakun-

ta on hyväksynyt maksut 

Maksuaineisto Kansallinen 

Maksatuksen seuran-

ta 

Maksatuksen 

hallinta 

Seurataan kertymää mm. budjetointia ja 

budjetin tarkistamista varten 

Maksuaineisto Kansallinen 

Maakuntien välisten 

kompensaatioiden 

hoitaminen 

Maksatuksen 

hallinta 

Toisen maakunnan alueelta valittujen 

palveluiden korvaus tapahtuu kotimaa-

kunnan toimesta palvelut järjestävälle 

maakunnalle. Korvauksia voidaan 

joutua maksamaan väliaikaisten valin-

tojen, kiireellisen hoidon tai pysyvien 

toiselta alueelta olevien valintojen 

perusteella. 

Maksuaineisto, To-

teuma- ja seurantatiedot 

Maakuntien 

väliset suorat 

korvaukset 

vai voidaanko 

toteuttaa 

suoraan Kelan 

maksatuksen 

kautta? 

Asiakasreklamointi Maksatuksen 

hallinta 

Asiakkaan reklamointi saamastaan 

palvelusta. Voidaan hoitaa alkuun 

nykyisin menettelyin ja manuaalitoi-

menpitein. 

Reklamaatiot Nykyiset 

menettelyt 
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Järjestäjän rekla-

mointi 

Maksatuksen 

hallinta 

Maakunta voi reklamoida palvelusta, 

mikäli ei ole saatu palvelua, josta 

maksettu 

Reklamaatiot Olemassa 

olevat kuntien 

ja kuntayhty-

mien ratkai-

sut, tavoiteti-

lassa Kelan 

palvelu? 

Asiakasmaksujen 

laskutus ja seuranta 

Maksatuksen 

hallinta 

Asiakasmaksut kerätään asiakkailta ja 

seurataan samalla maksukattoa 

Asiakas- ja potilastiedot, 

Toteuma- ja seuranta-

tiedot, Asiakkuustiedot 

Kuntien ja 

kuntayhtymi-

en laskutus-

ratkaisut 

Puolesta asiointi Kansalliset tukipal-

velut 

Suomi.fi Asiointivaltuudet Suomi.fi Suomi.fi 

Tunnistautuminen Kansalliset tukipal-

velut 

Suomi.fi Tunnistaminen Suomi.fi Suomi.fi 

Viestinvälitys kansa-

laiselle 

Kansalliset tukipal-

velut 

Suomi.fi Viestit Kansalaisen viestihisto-

ria 

Suomi.fi 

Yritysten perustami-

nen ja lupapalvelut 

Kansalliset tukipal-

velut 

TEM:n projekti käynnissä, VRK:n 

Palvelutietovaranto, THL:n SOPPA-

projekti, Valviran PtL:n mukainen 

rekisteri. 

 

Sisällöllisesti rajattu tämän projektin 

laajuudesta pois 

Palveluntuottajalain 

tuottajarekisteri, Ylei-

nen yritysrekisteri 

Kansallinen 

Asiakaspalautepal-

velut 

Laatutietojen 

hallinta 

Asiakaspalaute palvelusta ja/tai palve-

luntuottajasta. Mahdollinen muu asia-

kaspalaute.  

 

SADe:  

Kansalliset asiakaspalautekyselyt. 

Strukturoidut määrämuotoiset kyselyt 

mahdollistavat yhtenäisen tavan antaa 

ja kerätä asiakaspalautetta palveluista. 

Tuloksia voidaan  

hyödyntää palveluntuottajien palvelujen 

laadun kehittämisessä ja vertailussa. 

Kansalaisille tulokset kertovat palvelu-

jen laadusta. 

 

Spontaanin palautteen palvelu. Palvelun 

avulla sosiaali- ja terveysalan asiakkaat 

voivat antaa sähköisesti spontaania 

palautetta. Spontaanissa palautteessa 

lähtökohtana on aina asiakkaan oma 

sisäinen tarve kertoa kokemuksestaan 

palvelun tuottajalle. 

Asiakaspalautteet Kansallinen, 

tuottajakoh-

tainen. Mm. 

palveluvaa-

ka.fi, lääkäri-

hinta.fi, 

tekstiviesti-

pohjaiset 

palaute-

kyselyt, 

Omakantaan 

kytketty 

palautteenan-

to 

Laatutietojen tuot-

taminen tilastoista ja 

rekistereistä 

Laatutietojen 

hallinta 

Maakuntien ja THL:n ylläpitämistä 

tilastoista, rekistereistä ja laaturekiste-

reistä tuotettua dataa palvelutuotannos-

ta. 

Tilastotiedot ja rekisteri-

ilmoitukset, Laaturekis-

terit 

Maakunta, 

THL 

Toiminnan ja talou-

den tietojen ylläpito 

Palveluntuottajien 

yhteiskuntavastuun 

tietopalvelu 

57 §:n mukaiset tiedot palvelun tuotta-

jan toiminnasta ja taloudesta. Tietojen 

ylläpito tuottajan toimesta. 

Palveluntuottajan toi-

minnan ja talouden 

tiedot 

EPÄSELVÄ 

Kustannusten ja 

laadun seuranta 

Tiedolla johtaminen Maakunnan palveluntuottajien laadun 

arviointi ja seuranta. Maakunta arvioi 

alueen palvelutuotannon tilaa ja pystyy 

kohdentamaan tarvittavia toimia. Myös 

tuottaja pystyy vertailemaan tuotanto-

kustannuksiaan muihin. Välineenä 

esim. sote-tietopaketit.  

Toteuma- ja seuranta-

tiedot, Asiakas- ja 

potilastiedot, Maksuai-

neisto 

Kansallinen ja 

osin mahdol-

liset maakun-

nalliset ratkai-

sut 

Palvelujärjestelmän 

seuranta 

Tiedolla johtaminen Toiminnan kehittämistä ja ohjaamista 

varten.  

- tarvetekijöiden määrittely 

- valinnanvapauden tietopalveluiden 

kehittäminen 

- valinnanvapauden arviointi ja kehit-

Toteuma- ja seuranta-

tiedot, Maakunnan 

valinnanvapauspalvelut, 

Laaturekisterit, Tilasto-

tiedot ja rekisteri-

ilmoitukset 

Kansallinen 
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täminen 

- tuottajien valvonta ja seuranta 

- järjestäjien valvonta ja seuranta 

- kustannuskehityksen valvonta ja 

seuranta 

  

4.5.3 Rajapinnat ja integraatiot 

 

Valinnanvapauden suoran valinnan järjestelmä koostuu usean eri toimittajan ratkaisuista. 

Ohessa on kuvattu Suoran valinnan kansallisen kokonaisuuden julkaistavat rajapinnat sekä sen 

tarvitsevat järjestelmäpalvelut.  

 

 

Kuva x. Suoran valinnan järjestelmäarkkitehtuuri 

 

 

 

 

Julkaistavat suoran valinnan rajapintapalvelut on kuvattu seuraavassa:  

(Rajapintojen osalta vielä käytävä läpi tarpeet toimijoiden kanssa, ehkä myös arviointi mitkä 

on oleellisimmat rajapintojen kautta käsiteltävät asiat) 

 

Rajapinta Kuvaus Sisältö (suuntaa 

antava) 

       

Ilmoittaudu palvelun tuottajaksi Rajapinnan kautta palveluntuottaja voi 

ilmoittautua Valinnanvapauden palveluntuot-

tajaksi. Sisältää paveluntuottajan syöttämää 

tietoa tukemaan palvelunjärjestäjän päätöstä 

palveluntuottajan ilmoittautumisen hyväk-

symiseksi.  

Organisaation tun-

nistetiedot, yhteys-

henkilön tiedot, 

osoitetiedot, mak-

suosoitteisto, palve-

luyksikkötiedot, 

palvelutuotannon 

aikatiedot. 

       

Hallitse palveluntuottajan tietoja Rajapinta tarjoaa toiminnot palveluntuottajan 

tietojen käsittelyyn. 

Organisaation tun-

nistetiedot, yhteys-

henkilön tiedot, 

       



52 

 

 

 

 

osoitetiedot, mak-

suosoitteisto, palve-

luyksikkötiedot, 

palveluntuotannon 

aikatiedot. 

Hallitse palveluntuottajan sopimustietoja Rajapinta tarjoaa toiminnot palveluntuottajan 

ja palvelunjärjestäjän välisien järjestelmäta-

son sopimuksien tietojen hallintaan. 

Palveluntuottajan ja 

järjesteäjän tunniste-

tiedot, sopimuksen 

voimassaolo, hyväk-

symisaika, irtisano-

misaika, korvauspe-

rusteet, tarjottavat 

palvelut. 

       

Hyväksy palveluntuottajaksi Rajapinnan kautta voidaan hyväksyä organi-

saatio palvelunjärjestäjän palveluntuottajak-

si. Esiehtona ilmoittautuminen palveluntuot-

tajaksi. 

Palveluntuottajan 

organisaatiotiedot. 

       

Hallitse palvelunjärjestäjän tietoja Rajapinta tarjoaa toiminnot palvelunjärjes-

täjn tietojen hallintaa. 

Organisaatioiden 

tunnistetiedot, 

osoitetiedot, yhteys-

henkilön tiedot, 

maksuosoitteisto.  

       

Hae palvelunjärjestäjät Rajapinta palauttamaan Valinnanvapauden 

piiriin kuuluvat palvelunjärjestäjät. 

Palvelunjärjestäjien 

tiedot kts. hallitse 

palvelunjärjestäjän 

tietoja. 

       

Hae käytettävissä olevat palvelut Rajapinta palauttaa henkilön valittavissa 

olevat palveluntuottajat. 

Palveluntuottajan 

organisaation tunnis-

tetiedot, organisaa-

tiotiedot, palveluyk-

sikkötiedot, toimi-

pistetiedot, palvelu-

tuotannon voimassa-

oloaika.  

       

Hae asiakkaan palveluntuottajan valinta-

tiedot 

Rajapinta palauttaa asiakkaan valintatietohis-

torian. 

Henkilöasiakkaan 

tiedot, palvelunjär-

jestäjätiedot, valinta-

tiedot (voimassaolo-

aika, palveluyksik-

kötiedot jne.),  

       

Tallenna palveluntuottajan valinta Rajapinta tallentaa asiakkaan palveluntuotta-

jan valinnan. 

Henkilöasiakkaan 

henkilötunnus, 

palveluyksikön 

tunniste, palvelunjär-

jestäjän tunniste, 

valinnan voimassa-

oloaika, toisessapuo-

lesta-asioinnin 

tiedot, esivalintatie-

dot, valinnan vaihto-

tiedot. 

       

Hae Sote-asiakkuustiedot Rajapinta asiakkaan Sote-asiakkuustietojen 

palauttamiseen 

Henkilötunnus, 

etunimi, sukunimi, 

kuntatieto, palvelun-

järjestäjätiedot, 

kuuluuko valinnan-

vapauden palvelun 

piiriin. 

       

Hae palveluntuottajalle kuuluvat asiakkaat Rajapinta palauttaa palveluntuottajille kuu-

luvia asiakastietoja 

Sote-

asiakkuustiedot, 

palveluntuottajan 

valintatiedot. 

       

 
 

Suoran valinnan tarvitsemat järjestelmäpalvelut on kuvattu seuraavassa: 
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Käytettävä palvelu Käytettävä toiminnallisuus Palvelun 

tuottaja 

    

Suomi.fi Tunnistautuminen Käyttöliittymätason henkilön kirjautumisen tunnistautumi-

nen 

VRK     

Suomi.fi Valtuudet Toisen puolesta asiointi organisaatio- ja henkilöasioinnin 

tasolla. 

VRK     

Suomi.fi Palvelutietovaranto Palveluntuottajien palveluiden sisällölliset kuvailutiedot. VRK     

Suomi.fi Viestit Herätetoiminnallisuudet esim. henkilön puolesta tehty 

palveluntuottajan valinta. 

VRK     

Sote-organisaatiorekisteri Organisaation yksityiskohtaista tietoa. THL     

THL Koodisto Koodisto esim. kuvailutietoa virhetilanteiden hallintaan. THL     

Soteri Organisaation yksityiskohtaista tietoa. Tulee valmistuessaan 

mahdollisesti korvaamaan Sote-organisaatiorekisterin. 

Valveri     

Kanta rekisterinkäyttövaltuutus Palveluntuottajan valinnan yhteydessä valtuuttaa palvelun-

tuottajan hyödyntämään asiakkaan Kantassa olevia tietoja. 

Kela     

Palveluntuottajan jonotiedot Tietoa palveluntuottajan vertailun tueksi esim. kuinka 

nopeasti on mahdollisuus päästä asioimaan palveluntuotta-

jan tarjoamaan palveluun. 

THL     

Palveluluokittelu Luokittelu yhtenäistämään Valinnanvapauden mittaristoa ja 

tiedon toisiokäyttöä.  

THL     

Väestötietojärjestelmä Tiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti 

asuvista ulkomaalaisista.   

VRK     

 

5 KEHITTÄMISPOLKU 

5.1 Kehittämisprosessi ja vaiheittainen käyttöönotto  

 

Valinnanvapautta tukeva tietojärjestelmäkokonaisuus koostuu kansallisesti toteutettavista tie-

donhallintapalveluista sekä niihin integroitavista kansallisista, maakuntien ja palveluntuottaji-

en tietojärjestelmistä.  

 

Kuva x. Hankekokonaisuus 
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Kansallisen tason tiedonhallintapalveluja toteutetaan Valinnanvapauden KA:n ja sote-muutos-

ten toimeenpano hankekokonaisuudessa. Toteutus jakaantuu useaan hankkeeseen: 

 Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (KelaVV) - Kela 

 Kanta-palveluiden sote-muutokset (Soutu) – THL&Kela 

 Suomi.fi ja valinnanvapaus - VRK 

 Organisaatiorekisteri (Soteri) - Valvira 

 Kansallinen palveluluokitus - THL 

 Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuurin hallinta ja ylläpito (STM). 

 

Kansallisten valinnanvapauden tiedonhallintapalveluiden kehittäminen vaiheistetaan siten, että 

ensimmäinen julkaistava palvelukokonaisuus tukee maakuntien käynnistyviä valinnanvapaus-

pilotointeja kesällä 2018. Pilotointeja varten määritellään tiedonhallintapalveluiden minimito-

teutus (MVP, minimum viable product), joka sisältää riittävän toiminnallisuuden, jotta pilot-

tiin lähtevät kunnat kykenevät pilotoimaan valinnanvapautta. Ennen varsinaisia maakunnalli-

sia pilotointeja palvelevaa MVP-julkaisua (=Gray) julkaistaan kaksi esijulkaisua (Black & 

White), joissa luodaan valmiuksia varsinaisen pilotoinnin käynnistämiselle.  Julkaisujen sisäl-

tö on karkealla tasolla kuvattu julkaisujen roadmapissä. 

 Kuva x. Julkaisujen roadmap 

 

Varsinaisen pilottikäytön suunniteltu minimitoteutus (MVP Gray 09/2018) sekä seuraavan 

julkaisun hahmotelma (Blue 12/2018) on kuvattu tarkemmin omassa kohdassaan.  Tiedonhal-

lintapalveluiden toiminnallisuutta laajennetaan inkrementaalisesti kohti lopullista tavoitetilan 

ratkaisua lainsäädännön tarkentumisen, tavoitetilalle määriteltyjen vaatimusten sekä pilotoin-

nin aikana syntyneiden tarpeiden pohjalta. Toiminnallisuuden laajentaminen vaiheistetaan 

neljännesvuosittain täydentyviin julkaisuihin, joiden tarkka sisältö tarkennetaan aina suunnit-

telusyklin alussa. Väliaikaisratkaisuja pyritään välttämään, mutta jo toteutettuja ratkaisuja 

voidaan tarkentaa iteratiivisesti pilotoinnista kokemuksia keräten ja oppien.  

 

Vaiheittaisessa kehittämisessä noudatettavia keskeisiä periaatteita ovat ’Poikkeuksista valta-

virtaan’, ’Yksi yhdenmukainen kansallisen tason ratkaisu’ sekä ’Toiminta perustuu yhteiseen 

perustietoon’.  

 

Toteutus Toteutus
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5.2 Suunnitellut julkaisut  

Kansallisen tason tietojärjestelmäpalveluiden pilottikäytön minimitoteutuksella (MVP Gray 

09/2018) mahdollistetaan maakuntien ja palveluntuottajien pilotointien toiminnan aloittami-

nen. Minimitoiminnallisuus sisältää toiminnallisuudet kansalaisten, palvelunjärjestäjien sekä 

palveluntuottajien käyttöön.  

Kuva x. Pilottikäytyön aloituksen minimitoteutuksen toiminnallisuus (MVP Gray) 

 

Tekeminen jakautuu useamman hankkeen/projektin vastuulle: 

• KelaVV-hanke: Suoran valinnanvapauden tarvitsemat ratkaisut  

• SOUTU: Ostopalveluvaltuutus ja tarpeellisten Kanta-sisältöihin ja luokitukseen tar-

vittavien muutosten valmistelu 

• SOTERI: Hankkeessa toteutettavan uuden organisaatiorekisteri ensimmäinen versio. 

• Suomi.fi: Ensimmäisessä julkaisussa käytössä on palvelutietojen kuvaukset palvelu-

tietovarannossa (PTV) sekä palvelutuottajien vertailu ja siirtyminen valinnan tekemi-

seen Omakannan puolelle. Kelan VV-palveluiden hyödyntämisestä on suunnitelma ja 

mahdollisuuksien mukaan osa integraatioista toteutettuna. 

• Integraatiot potilas- ja asiakastietojärjestelmiin: PTJ ja ATJ voivat saada rajapinnan 

kautta tiedon valinnan tehneistä asiakkaista sekä mahdollisuuden hakea asiakkaasta 

hoitoprosessin tarvitsemia tietoja (ostopalveluvaltuutus)  

• THL: Palveluluokitus 

• THL: Laatu- ja saatavuustiedot palveluntuottajittain 

 

MVP:n osalta on varmistettava että PTV:ssä ja setelijärjestelmien hakemistoissa on yh-

tenevät yksilöintitunnukset (OID) sote-organisaatiorekisterin kanssa. Näin saadaan var-

mistettu minimitason yhteys sote-organisaatiorekisteriin ja tätä kautta nykyiseen Valveri-

rekisteriin. Soteri-työssä huomioidaan migraatio nykyisistä ratkaisuista ja olemassa olevi-

en integraatiorajapintojen säilyttäminen. 
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Kuva x. Vuoden lopun julkaisun alustava toiminnallisuus (Blue) 

 

Alustava hahmotelma vuoden lopun julkaisun (Blue 12/2018) toiminnallisuuksista on ku-

vattu yllä. Julkaisun sisältö tarkennetaan myöhemmin järjestelmätoteutuksen edistymisen 

ja toiminnan pilotoinnin kokemusten perusteella. 
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LÄHTEET 

Palveluseteli- ja ostopalvelutietojärjestelmien hyödynnettävyys erikoissairaanhoidossa ja sote-

kuntayhtymissä, Kuntaliitto, Työryhmän loppuraportti 26.8.2016, Helsinki 2016 

(https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Akusti_palveluseteli_ja_ostopalvelu

jarjestelmaselvitys_raportti_26082016_Julk.pdf) 

 

Lähteet-tyyli on lähdeluettelon tekstityylin nimi. Kyseisessä tyylissä ensimmäisessä rivissä on 

negatiivinen sisennys.  

Lorem ipsum dolor sit amet dolor sit amet. Lorem ipsum dolor dolor sit amet. Lorem ipsum 

dolor sit amet dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet dolor sit amet. Lorem ipsum dol-

or dolor sit amet.  

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Akusti_palveluseteli_ja_ostopalvelujarjestelmaselvitys_raportti_26082016_Julk.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Akusti_palveluseteli_ja_ostopalvelujarjestelmaselvitys_raportti_26082016_Julk.pdf


 

Liite 1. Käsitemalli 
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Liite 2. Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut ja tietovirrat 
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Liite 3. Palvelutapahtumaa kuvaavat luokitukset 
 

Tällä hetkellä palvelutapahtuman tyyppiin suoraan tai epäsuorasti kytkeytyviä luokituksia 

ovat: 

 

Palvelutapahtumaluokitus - 1.2.246.537.6.88.2008 

 

Tunniste  Lyhenne  Alkupvm  Loppupvm  

PT100 Vuodeosastohoitojakso  01.01.2008 31.12.2050 

PT101 Käynti vastaanotolla  01.01.2008 31.12.2050 

PT102 Ammattihenkilön käynti asiakkaan luona  01.01.2008 31.12.2050 

PT103 Asiakaskontakti ilman käyntiä  01.01.2008 31.12.2050 

PT104 Konsultaatio  01.01.2008 31.12.2050 

PT105 Asiakkaan asioiden hoito ilman asiakaskontaktia  01.01.2008 31.12.2050 

PT106 Muu laitoshoitojakso  01.01.2008 31.12.2050 

PT107 Sarjahoito  01.01.2008 31.12.205 

 

Palvelutapahtuman laji – 1.2.246.537.5.40156.2008  

 

Tunniste  Lyhenne  Alkupvm  Loppupvm  

1 Osastohoitojakso  01.01.2008 31.12.2050 

2 Avohoitokäyntitieto  01.01.2008 31.12.2050 

 

Potilashallinnon tapahtumalaji – 1.2.246.537.5.40164.2009 

 

Tunniste  
Lyhenne  Alkupvm  Loppupvm  

1 Jono 01.01.2009 31.12.2050 

11 Palvelujen osto  01.01.2009 31.12.2050 

12 Kotihoito  01.01.2009 31.12.2050 

13 Palveluasuminen  31.12.2050 31.12.2050 

14 Lähete ja hoitopalaute  01.01.2009 31.12.2050 

15 Yhteydenotto hoidon tarpeen arvioimiseksi  01.01.2009 31.12.2050 

16 Lääkemääräyksen uudistamispyyntö  01.01.2013 31.12.2050 

17 Erityinen syy  01.01.2013 31.12.2050 

2 Ajanvaraus  01.01.2009 31.12.2050 

3 Avohoito  01.01.2009 31.12.2050 

4 Osastohoito  01.01.2009 31.12.2050 

5 Konsultaatio  01.01.2009 31.12.2050 

6 Toimenpide  31.12.2050 31.12.2050 

7 Anestesia  31.12.2050 31.12.2050 

8 Laboratorio 31.12.2050 31.12.2050 
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