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Lähtökohdat

• SOTE tiedolla johtamisen selvitys- ja 
suunnitteluprojektit (STM)
• Järjestämisen tietomalli

• Valtakunnallisten toimijoiden tietojärjestelmäratkaisujen työnjako 
ja arkkitehtuuri

• Tiedolla johtamisen tietojärjestelmäratkaisujen ja välineiden 
esiselvitys (koordinoiva maakunta Uusimaa)

• Maakuntien digipalvelut järjestämistehtävässä 
(VM)
• Järjestäjän ICT-toiminnot ja -järjestelmät

• Mukana myös muut kuin Sote-palvelut



Lainsäädäntö muuttuu …

• Esitys laiksi sote-tietojen toissijaisesta käytöstä 

ja siihen liittyvät THL lain muutokset

• Muutokset lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 

• Esitys maakuntien perustamista ja sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämisen uudistusta 

koskevaksi lainsäädännöksi

• Tietosuojalain uudistus

• Valtion lupa- ja valvontavirasto Luova



Tehtävänanto

• Näkemys maakuntien järjestämistehtävistä
• Järjestämistehtävän kuvaus ja mitä se tarkoittaa tiedolla johtamisen 

näkökulmasta

• Keskeisimmät ja tärkeimmät huomioitavat asiat 
järjestämistehtävässä digipalveluiden osalta
• Järjestämistehtävässä tunnistetut tärkeimmät tehtävät ja niiden 

tukemiseen tarvittavat tärkeimmät digipalvelut ja digipalvelutarpeet

• Mitä järjestelmiä järjestämistehtävään liittyen on 
nykyään käytössä?
• Mitä kehittämistarpeita voidaan tunnistaa?

• Millaisia (uusia) raportointi ja 
analytiikkatoiminnallisuuksia tarvitaan?
• Sote ja ei-sote



Maakunnan järjestämistehtävä

• Sote-palvelut

• Ei-sotepalvelut (esim.):
• Alueet ja aluekehitys

• Kasvupalvelut

• Liikenne

• Luonnonsuojelu

• Maahanmuutto

• Maaseutu ja maatalous

• Pelastus

• Ympäristöterveys

• jne.



Läpileikkaavat toiminnallisuudet 

järjestämistehtävässä1

• Valinnanvapaus (sote)

• Yhdenvertaisuus ja saatavuus

• Tuottamistapa, tuottamisen ohjaus, 

• Laatu ja kustannukset

• Viranomaistoiminta ja valvonta

• Muut toiminnallisuudet?

• Palvelutarpeisiin vastaaminen



Tapausesimerkki 1: suunhoito

• Valinnanvapaus (sote)
• Muuttaa toimintaa merkittävästi

• Yhdenvertaisuus ja saatavuus
• Palveluverkon uudelleen muotoutuminen

• Tuottamistapa, tuottamisen ohjaus, laatu ja 

kustannukset
• Palvelutuotannon uusjako julkisen ja yksityisen kesken

• Viranomaistoiminta
• Säilyy, mutta edellyttää uutta tietoa



Suunhoito ja digipalvelut

• Valinnanvapaus
• Tarvitaan tietoa asiakkaiden asiakaskäyttäytymisestä, 

asiakastyytyväisyydestä ja –kokemuksesta

• Huolehdittava palautteesta

• Palautteen välittäminen/raportointi maakuntajärjestäjälle

• Valinnanvapauden hallinnointi

• Tunnistettavissa uusia vaatimuksia tiedolla johtamisen 

työvälineiksi ja prosesseiksi

• Osa työvälineistä puuttuu lähes kokonaan (asiakaskokemus)?



… suunhoito ja digipalvelut …

• Yhdenvertaisuus ja saatavuus
• Palvelutuotannon muutoksien vaikutukset saatavuuteen 

mahdollisia

• Yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää seurantaa 

• Tunnistettavissa uusia vaatimuksia tiedolla johtamisen 

työvälineiksi ja prosesseiksi

• Vertailu maakuntien sisällä ja maakuntien välillä



… suunhoito ja digipalvelut …

• Tuottamistapa, tuottamisen ohjaus, laatu ja 

kustannukset
• Tuottamistapojen painopistemuutokset lisäävät tiedon tarvetta

• Tietoa integroivaa järjestelmää ei ole. Tarvitaanko?

• Laadun varmistus tuo uusia haasteita

• Kustannusten seuranta vaatii tietojen siirtoa. Miten?

• Tunnistettavissa uusia vaatimuksia tiedolla johtamisen 

työvälineiksi ja prosesseiksi

• Vertailu maakuntien sisällä ja maakuntien välillä



… suunhoito ja digipalvelut …

• Viranomaistoiminta
• Säilyy toiminnallisena kokonaisuutena muutoksitta

• Ei merkittäviä muutoksia 



Tapausesimerkki 2: maahanmuutto

• Valinnanvapaus
• Ei koske maahanmuuttoa erityisesti 

• Yhdenvertaisuus ja saatavuus
• Nykyiset raportointijärjestelmät siirtyvät

• Maakuntatasoisen tiedon yhdistäminen 

• Toiminnallinen kehittäminen jatkuu maakunnan strategian 
mukaisesti

• Tuottamistapa, tuottamisen ohjaus, laatu ja 
kustannukset
• Tuotetaan useammin ostopalveluna? 

• Viranomaistoiminta
• Nykyiset prosessit jatkuvat ja siirtyvät



Maahanmuutto ja digipalvelut

• Digipalvelut säilyvät pääosin ennallaan
• ELY-keskukset tuottavat jo nyt tietoa siltä osin kuin sitä tarvitaan 

maakuntajärjestäjän tarpeisiin

• Maakuntatasoisen tiedon yhdistäminen tuo uusia tarpeita 

digipalveluille

• Edellä mainittu pätee ostopalveluihin



Ehdotuksia työskentelyksi

• Käydään läpi palvelukokonaisuudet edellä 

mainitulla tavalla työpajoissa tai 

”pöytälaatikkotyönä”

• Tunnistetaan maakuntamalliin siirryttäessä 

toiminnalliset muutokset (-> tietomalliprojekti)

• Vastaavatko toiminnalliset muutokset riittävästi 

nykyistä tietotuotantoa  
• Jos eivät, tehdään tarkempi analyysi



Kiitos huomiostanne!


