
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut – 

Yhteistyötilaisuus tuottajille ja järjestäjille 26.9.2018 
 
 
 

Tilaisuuden chatissa esitetyt kysymykset 

 

 
1. Onko Soterissa synkronointirajapinnat siten, että tiedot voidaan synkronoida alueen MDM 

palvelun kanssa suoraan? 
 

Soterissa tullaan mahdollistamaan myös tämän tyyppinen rajapinta. Sitä ei ole aikataulutettu 

ensimmäisiin versioihin, koska alkuvaiheessa Soterissa on vain yksityisten palveluntuottajien tiedot ja 

koska Soteri välittää tietoja THL:n sote-organisaatiorekisteriin ja VRK:n palvelutietovarantoon. Tällä 

hetkellä nämä rekisterit/tietovarannot tarjoavat kattavamman tiedon. Toki jatkossa suora rajapinta 

Soteriin on mahdollinen. 

 
2. Kommunikoiko tuottajahallintajärjestelmä Soterin kanssa ja tuoko sieltä myös tietoa? 

Täyttävätkö tuottajat välitilassa samoja tietoja kahteen eri paikkaan? 
 

Tuottajanhallintapalvelu hakee sote-organisaatiorekisteristä tuottajien perustiedot (nimi, osoite, y-

tunnus). 

 

Sote-organisaatiorekisteriin perustiedot tulevat yksityisten tuottajien osalta Valveri/Soteri rekisteristä 

ja julkiset palveluntuottajat ylläpitävät itse soteorganisaatiorekisterissä olevia tietoja. 

 

Tavoitetilassa kaikkien palveluntuottajien perustiedot tulevat Soterista. 

 

Tietoja ei tarvitse päivittää kahteen paikkaan. 

 

3. Mitä kautta järjestäjälle tulee tieto uudesta ilmoittautumisesta? 
 
Tämän hetken versiossa järjestäjälle tieto uudesta ilmoittautumisesta näkyy käyttöliittymässä 

Saapuneet ilmoittautumiset –kohdassa. Jatkotyöstämisessä pitää huomioida mikä olisi paras tapa 

saada tietoa uusista ilmoittautumisista, esimerkiksi tieto sähköpostiin, että uusi ilmoitus on saapunut. 

 
4. Mitä tietoja generoituu hyväksyttäessä? Ilmoitus asianosaisille? Päätös? 

 
Palveluntuottaja näkee käyttöliittymällään ilmoittautumisen tilan. Tietoja ei generoidu 
ensimmäisessä versiossa. Mahdollisesti myöhemmin sähköposti ilmoittautumisen hyväksymisestä 
palveluntuottajalle. 
 

5. Millä kriteereillä ilmoittautuminen hyväksytään? Järjestäjäkohtaiset päätökset/linjaukset? 
 

Järjestäjä vastaa järjestäjäkohtaisista ehdoista ja kriteereistä, hallintopäätös. Osa kriteereistä tulee 

lainsäädännöstä. 
 

6. Missä määritellään tuottajan kapasiteetti valinnanvapaudelle eli montako valintaa tuottaja 

pystyy vastaanottamaan? 
 



Pilotissa järjestäjä voi asettaa kuntakohtaisen enimmäismäärän eli montako asiakasta voi valita 

yksityisen palveluntuottajan. Palveluntuottajat eivät voi rajata asiakasmäärää. 

 

7. Miten yhteen sovitetaan Tuottajahallintapalvelun tiedot ja maakunnan päätös- ja 

sopimusprosessi?  
 

Nämä asiat tulee huomioida ja sopia palvelun jatkokehityksessä. Kansallinen järjestelmä ei ole mm. 

sopimusten hallintajärjestelmä eli varsinaiset sopimusdokumentit ovat maakunnan järjestelmässä. 
 

8. Onko tutkittu ja selvitetty, millaista tietoa kansalaiset todellisuudessa preferoivat sote-

keskuksista ja hoitopaikoista valinnan näkökulmasta?  
 

Palvelusetelikokeiluissa sijainti ja hoitoon pääsy ovat olleet tärkeimmät valintakriteerit. 
  
 

9. Mihin/kenelle lähtee ilmoitus, kun asiakkaan valinta vahvistetaan? 

 

Ilmoituksen tarve on tunnistettu, mutta ensimmäisessä toteutuksen vaiheessa ilmoitusta ei lähde. 

Asia otetaan huomioon kehittämistyössä. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa asiakkaan valintatiedot ovat nähtävillä käyttöliittymissä, ammattilaisen 

käyttöliittymät sekä henkilöasiakkaan käyttöliittymä.  

 

Rajapinnan kautta tieto on haettavissa asiakas- ja potilastietojärjestelmiin. 

 

10. Miten Omakantassa huomioidaan mahdollisuus valita sotekeskus oman maakunnan 

ulkopuolelta? 
 

Valintaa ei ole mahdollista tehdä oman maakunnan ulkopuolelta pilottivaiheessa. Tavoitetilassa 
valintoja voi tehdä kansallisesti Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 
 

11. Mistä tuottaja voi tarkistaa valintatiedon asiakkaan hakeutuessa hoitoon? Estääkö GDPR tiedon 
luovuttamisen? 
 
Tuottajan käyttöliittymästä. Jos rajapintoja on hyödynnetty, silloin myös tuottajan omasta 
potilastietojärjestelmästä. 
 
Palveluntuottajat näkevät vain omien asiakkaidensa valintatiedon. Jos asiakas on valinnut toisen 
tuottajan, ainoastaan palvelunjärjestäjä voi kertoa asiakkaan valinnan asiakkaalle.  
 
Jatkotyöstämisessä olisi hyvä huomioida asiakasneuvonnan järjestäminen, jotta asiakas 
pystyttäisiin ohjaamaan heti palvelutilanteessa oikeaan tahoon. 
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