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SOTE-ICT-KEHITTÄMISYHTIÖN PERUSTAMINEN OSANA VALTAKUNNALLISTA ICT-PALVELUKESKUSTA  

 

Valtakunnallisten palvelukeskusten ml. ICT-palvelukeskus valmistelusta päätettiin Sosiaali- ja 
terveydenhuoltouudistuksen, itsehallintoalueiden perustamisen ja aluehallintouudistuksen val-
mistelun projektiryhmässä 22.8.2016 ja Maakuntauudistuksen projektiryhmässä 23.8.2016. Tie-
to- ja viestintäteknisen palvelukeskuksen perustamisesta ja valmistelusta vastaa päätöksen mu-
kaisesti KEHA-keskus. Tämä muistio tarkentaa valmistelua Sote-ICT-kehittämisyhtiön valmiste-
lun ja perustamisen  osalta. 

Samanaikaisesti sote- ja maakuntauudistuksen kanssa on meneillään useita sosiaali- ja tervey-
denhuollon merkittäviä tietojärjestelmähankkeita, joiden koordinointi reformin tavoitteisiin ja 
toimeenpanoon on oleellista sekä kustannustehokkuuden että toiminnallisen integraation kan-
nalta.  Muutoksen käynnistämisvaiheessa on oleellista sote-toiminnan jatkuvuuden turvaami-
nen, tietohallinnon kyvykkyyden rakentaminen sekä ohjaus- ja yhteistyörakenteiden muodos-
taminen kehittämisen ja palvelutuotannon ohjausta ja toimeenpanoa varten.  

Toiminnan jatkuvuus edellyttää, että organisaatiomuutoksista ja tehtävien siirroista johtuvat 
välttämättömät ICT-muutokset operatiivisiin tietojärjestelmiin pystytään toteuttamaan mm. po-
tilasturvallisuutta vaarantamatta. Alueelliset toimijat, koordinoitu muutostuki sekä yhteistyöra-
kenteet ovat välttämättömiä, jotta voidaan varmistaa muutoksen suunnittelussa tarvittava sosi-
aali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ja ICT-palveluiden asiantuntemus. SoteICTn kehittämis – 
ja tuotantoresurssit ovat tällä hetkellä sijoittuneet laajasti nykyisiin inhouse-toimijoihin. 

Vuoden 2016 aikana on käyty valmistelevia keskusteluja sairaanhoitopiirien ja kuntien sekä ny-
kyisten suurimpien sote-inhouseyhtiöiden sekä Apotti Oyn ja Una-hankkeen kanssa. ICT-
palvelukeskuksella ja soteICT-kehittämisyhtiöllä tulee olemaan merkittävä rooli sekä valtakun-
nallisten että maakunnallisten palveluiden tuottamisessa. Yhteinen näkemys on, että jatkoval-
mistelun yhteydessä tulee arvioida myös nykyisten soteICT-palveluntuottajien suhde perustet-
tavaan valtakunnalliseen yhtiöön, työnjako sekä mahdolliset yhdistymismahdollisuudet. So-
teICT-kehittämisyhtiön tulisi ensimmäisessä vaiheessa keskittyä tarvittavien uusien palveluiden 
kehittämiseen ja siirtymäkauden aikana palveluiden tuottamisesta vastaisivat ensisijaisesti ny-
kyiset palveluntuottajat.  

SoteICT-kehittämisyhtiön valmistelu esitetään toteutettavaksi seuraavasti: 

- Osana palvelukeskusvalmistelua nimetään SoteICT-kehittämisyhtiön valmisteluun oma pro-
jektiryhmä, jonka puheenjohtajana toimii nimettävä selvityshenkilö ja varapuheenjohtajana 
ICT-palvelukeskuksen valmistelun selvityshenkilö Heikki Heikkilä. Selvityshenkilöllä tulee olla 
osaamista soteICT-palvelutuotannosta ja liiketoiminnan osaamista. 

- Projektiryhmään nimetään edustajat kultakin tulevalta yhteistyöalueelta, ohjaavista minis-
teriöistä sekä muista tarpeellisista organisaatioista. Valmistelu toteutetaan yhteistyössä sai-
raanhoitopiirien ja kuntien kanssa. 

- Selvityshenkilön tehtävänä on valmistella soteICT-kehittämisyhtiön perustaminen ja käydä 
tarkentavat keskustelut muiden soteICT-toimijoijden ja niiden omistajaohjauksesta vastaa-
vien tahojen kanssa. 

- SoteICT-kehittämisyhtiö perustetaan ensimmäisessä vaiheessa kehittämisyhtiöksi, jonka 
henkilöstömäärä on rajallinen. Kehittämishankkeet ja mahdollinen palvelutuotanto toteute-
taan siirtymäkauden aikana ensisijaisesti yhteistyössä nykyisten palveluntuottajien kanssa. 
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- Perustamisvaiheen ja erikseen sovittavalla tavalla käynnistettävien kehittämishankkeiden 
sekä siirtymäkauden aikana soteICT-kehittämisyhtiön rahoituksesta vastaa valtio. 

- Perustettavasta yhtiöstä laaditaan tarvittavat dokumentit (yhtiöjärjestys, osakassopimus, lii-
ketoimintasuunnitelma ja budjetti vuosille 2017 ja 2018). Lisäksi yhtiörakenteen kehittymi-
sestä laaditaan suunnitelma vuosille 2017 - 2019. 

- Yhtiön omistus pyritään jo perustamisvaiheessa toteuttamaan siten, että mukana ovat sekä 
valtio että tulevat maakunnat.  

- Samanaikaisesti soteICT-kehittämisyhtiön valmistelun kanssa tulee arvioida Apotti- ja UNA-
hankkeiden rooli ja suhde kehittämisyhtiöön ja valtakunnalliseen ICT-palvelukeskukseen. 

- Lisäksi tarvitaan sisältö- ja saatavuusvaatimuksia vastaavan tuotantoympäristön rakentami-
nen tai järjestäminen kehittämishankkeiden kautta syntyville valtakunnallisille palveluille. 
Tämä tulee toteuttaa yhteistyössä ICT-palvelukeskuksen valmistelun sekä nykyisten palve-
luntuottajien kanssa. ICT-palvelukeskuksen ja soteICT-kehittämisyhtiön rahoituksen varmis-
taminen edellyttää investointisuunnitelman laatimista yhtiöiden perustamisen yhteydessä. 

 

Lisätietoja: 
Tietohallintoneuvos Maritta Korhonen, sosiaali- ja 
riö, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 0295 163344 
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