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1 JOHDANTO 

 
Maakunta- ja soteuudistuksen digimuutoksen hanketoimisto käynnisti tammikuussa 2018 
esisuunnitteluhankkeet, joiden tehtävänä oli pohtia maakunnan järjestämistehtävässä 
tarvitsemia digipalveluja (projekti 1), sote-järjestämisen tietomallia (projekti 2) ja sote-
tiedolla johtamisen tietojärjestelmäratkaisuja (projekti 3). Näiden rinnalla käynnistyi sote-
valtakunnallisten toimijoiden suunnitteluhanke (projekti 4). Projekteille oli varattu 
työskentelyaikaa kesäkuun loppuun. 

 

Hankekokonaisuuden tavoitteeksi asetettiin mm. tuottaa kuvaus maakuntien 
järjestämistehtävästä siten, että siihen liittyy arvio nykytilan tietojärjestelmistä ja niiden 
hyödynnettävyydestä (kirje VM/2455/02.02.09/2017). Lisäksi tehtävänä oli laatia suositus 
kansallisista tai yhtenäistettävistä tietojärjestelmäpalveluista ottaen huomioon nykyiset 
tietojärjestelmät. Hankekokonaisuuden tavoitteeksi määriteltiin tuottaa kuvaus keskeisistä 
sote-tietojohtamisen kehittämistarpeista ja tarvittavista toiminnallisuuksista. Hankkeessa tuli 
myös tehdä esitys SoteDigi Oy:n ja Vimana Oy:n vastuulle tulevista 
tietojärjestelmäratkaisuista.  

 

Maakuntien osoittaman kiinnostuksen perusteella järjestäjän digipalvelut (projekti 1) -
projektin vetovastuu jakautui Keski-Suomen ja Uudenmaan kesken. Uusimaa sai 
koordinoitavakseen myös sote-tiedolla johtamisen tietojärjestelmäratkaisut projektin 
(projekti 3). Sote-tietomalli projektia koordinoivat Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Karjala. 
Tarkoituksenmukaisuussyistä, joita olivat projektien laajuus ja tietyt päällekkäisyydet, 
Uusimaa yhdisti oman tekemisensä järjestäjän digipalvelut ja sote-tiedolla johtamisen 
tietojärjestelmäratkaisut projektien osalta.  

 

Työskentelyn lähtölaukaus oli 13.2. Kuntatalolla. Tämän lisäksi järjestettiin projektien 1 ja 3 
yhteiset työpajaseminaarit 22.3., 26.4. ja 31.5. Hankekokonaisuuden loppuseminaari oli 
19.6.2018. Työpajaseminaarien välillä Keski-Suomi ja Uusimaa työskentelivät kiinteästi 
yhdessä. Sekä Uusimaa että Keski-Suomi katsoivat, että maakuntien osallistaminen 
työskentelyyn oli välttämätöntä mm. projektien tuotosten hyväksyttävyyden näkökulmasta. 
Lisäksi koordinoivat maakunnat katsoivat tarpeelliseksi kerätä tietoa työskentelyn pohjaksi 
muista maakunnista. Työskentelyn kuluessa maakunnille tehtiin useita kyselyitä. Kyselyissä 
mm. kysyttiin kehittämistarpeista nykyisessä tiedonsaannissa, maakunnan kypsyystasoa 
tiedolla johtamisessa ja mm. sitä miten maakunnat voivat päästä tilanteeseen, jossa 
valtakunnan tasolle raportoidaan yhtenäisellä tavalla. Valmisteluaineisto ja lopputulokset 
päätettiin julkaista mm. Innokylässä1 ja Tiimerissä. Lopputulokset on julkaistu myös 
alueuudistus.fi -sivuilla. 

 

Tässä loppuraportissa kerrotaan ja kuvataan tarkemmin järjestäjän digipalvelut (projekti 1) 
ja sote-tiedolla johtamisen tietojärjestelmäratkaisut projektin (projekti 3) tulokset ja 
johtopäätökset. Loppuraportti on jaettu kahteen pääosaan. Ensimmäinen osassa kuvataan 
maakunnan järjestämistehtävä toimintalähtöisesti. Järjestämistehtävää tarkastellaan 

                                            
1 Innokylässä materiaalit ovat osoitteessa https://www.innokyla.fi/web/tyotila6802228/materiaalit  

https://www.innokyla.fi/web/tyotila6802228/materiaalit
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viidestä eri näkökulmasta: toimintaympäristön-, asiakkuuden-, palveluiden ja 
viranomaistehtävien-, tuottajien- sekä talouden hallinnan näkökulmasta. Tarkastelun avulla 
kuvataan vahvan järjestäjän järjestämistehtävää tavoitetilassa ja niiden suhdetta mm. 
maakunnan konsernipalveluihin ja tuottajiin. Kuvaukset täydentävät ja jäsentävät muita 
aiheesta tuotettuja kuvauksia, kuten Järjestämisen käsikirjaa2, Keski-Suomen 
järjestämissuunnitelmaa3 ja Uudenmaan Sote-järjestäjän keittokirjaa.  

 
Toinen pääosa loppuraportista käsittelee järjestäjän digityövälineitä ja sote-tietojohtamisen 
tietojärjestelmiä, maakuntien näkemyksiä yhteisen tekemisen ehdotuksiin sekä 
valtakunnallisten palvelukeskusten, Vimana Oy:n ja SoteDigi Oy:n, tehtäviä suhteessa tässä 
loppuraportissa esiin nousseisiin tietojärjestelmäkokonaisuuksiin ja ratkaisuihin. Tässä 
pääosassa kuvataan myös mitä nykyisiä ratkaisuja voidaan ja kannattaa hyödyntää 
maakuntien järjestämistehtävässä.  
 
Projektien työtä ohjaavana periaatteena oli toimintalähtöisyys. Tästä syystä yhteisiksi 
tietojärjestelmäratkaisuiksi valikoituneita kokonaisuuksia on tässä loppuraportissa 
perusteltu toimintalähtöisesti. Projektityöskentelyssä tunnistetut maakuntien 
järjestämistehtävässä tarvitsemat uudet tietojärjestelmäratkaisut ovat: 
 

1. Asiakkuudenhallintaratkaisu (CRM) 
2. Tiedolla johtamisen kokonaisuus (Maakuntien tietojohtamisen alusta -hanke) 
3. Asiakaskokemus 
4. Hankintapalveluratkaisu 
5. Hajautettu MDM-hallintamalli 
6. Asiakaslaskutus 
7. Toimintaympäristön hallinta ja tilannekuva 
8. Tilannekuvan visualisointikerros 

 
Edellä mainittujen tietojärjestelmäkokonaisuuksien ja -ratkaisujen tunnistamisessa ja 
kuvaamisessa on hyödynnetty sote-järjestämisen tietomalliprojektin tuotosta sekä 
maakuntien viitearkkitehtuurityön (MVA) kyvykkyysjaottelua. Merkittävänä ohjaavana 
tekijänä ehdotusten laadinnassa on ollut maakuntien antama tieto nykytilasta ja siihen 
liittyvistä toiminnallisista ongelmista ja pullonkauloista. 
 
Selkeitä yhteisiä tietojärjestelmien kehittämiskohteita löytyi maakuntien viitearkkitehtuurin 
osioissa asiakkuudenhallinta ja palveluiden järjestäminen. Asiakkuudenhallinnan 
kyvykkyyden osa-alueella maakunnat näkivät paljon yhteisesti kehitettävää. Useassa eri 
maakuntien vastauksessa otettiin esille UNA-ydin ja tämän kehittäminen maakuntien 
välisenä yhteistyönä. Toisaalta Kanta-palvelujen terveys- ja hoitosuunnitelma voitaisiin 
käyttää asiakkaan tilannekuvan kansallisena työvälineenä. Lisäksi korostettiin 
kasvupalveluiden henkilö- ja yritys-CRM -hankkeiden huomioimista yhteisen kehittämisen 
lähtökohtana. Palveluiden järjestämisen kyvykkyysalueella tunnistettiin, että maakunnilta 
ylipäänsä puuttuu tietojärjestelmäkokonaisuus, jolla voidaan seurata, hallita ja seurata 
sopimuksien toteuttamista.  
 
Merkittävä maakuntien yhteisen tekemisen mahdollisuus tunnistettiin tiedolla johtamisen 
kokonaisuudessa. Tämä kokonaisuus liittyy maakuntien viitearkkitehtuurin 
tukikyvykkyysalueeseen 2. Tiedolla johtamisen kokonaisuudesta on parhaillaan 

                                            
2 Järjestämisen käsikirja on osoitteessa https://alueuudistus.fi/jarjestamisen-kasikirja  
3 Keski-Suomen järjestämissuunnitelma on osoitteessa http://www.ks2020.fi/wp-
content/uploads/2018/04/jarjestamissuunnitelma_versio2_09042018.pdf  

https://alueuudistus.fi/jarjestamisen-kasikirja
http://www.ks2020.fi/wp-content/uploads/2018/04/jarjestamissuunnitelma_versio2_09042018.pdf
http://www.ks2020.fi/wp-content/uploads/2018/04/jarjestamissuunnitelma_versio2_09042018.pdf
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muotoutumassa maakuntien tietojohtamisen alusta -hanke (MaTa-hanke). Hanketta 
valmistellaan tällä hetkellä Uudenmaan, Keski-Suomen ja Vimana Oy:n voimin. Hankkeen 
taakse pyritään keräämään mahdollisimman laaja maakuntien yhteenliittymä (konsortio). 
Tietojohtamisen alustahanke sisältäisi maakuntien yhteisen tietoallasjärjestelmän, 
tietovarastointijärjestelmän ja tämän päälle rakennettavan raportoinnin, analytiikan ja 
keinoälyn ratkaisut sekä tarvittavat integraatiot tuotannonohjausjärjestelmiin. Hankkeessa 
tuotettu tietoallasjärjestelmä toimisi alustana usealle nyt tai myöhemmin kehitettävälle 
tietojärjestelmäratkaisulle. Tähän kokonaisuuteen on mahdollista liittää MDM-hallintamalli, 
toimintaympäristön hallinta ja tilannekuva sekä tilannekuvan visualisointikerros. 
 
Tässä loppuraportissa esitettyjä ehdotuksia on ollut mahdollista kommentoida 25.6. asti. 
Tämän jälkeen loppuraportti viimeistellään ja luovutetaan eteenpäin. Yhteisen tekemisen 
turvaamiseksi edellä mainitut ehdotukset uusiksi maakuntien yhteisiksi 
tietojärjestelmäratkaisuiksi- ja kokonaisuuksiksi tulisi käynnistää mahdollisimman nopeasti. 
Tämä edellyttää ripeää päätöksentekoa yhteiseen toteuttamiseen lähtemisestä, priorisointia 
toteutettavista kokonaisuuksista, suunnittelua, hankkeistamista, projektointia, tarkoitukseen 
kiinnitettyjä henkilöstöresursseja ja riittävää rahoitusta. 
 
 

2 JÄRJESTÄJÄN TEHTÄVÄT 

 
Järjestäjän tehtävillä tarkoitetaan tässä yhteydessä maakunnan vastuulla oleviin palveluihin 
ja viranomaistehtäviin liittyvien tarpeiden selvittämistä, palveluiden ja tehtävien määrittelyä 
ja niiden tuotantotavoista (tuottajista) päättämistä, rahojen kohdentamista sekä tuottajien 
ohjaamista ja valvontaa. 
 
Järjestäjä on osa maakuntakonsernia ja toimii konsernijohdon alaisuudessa. 
Järjestämistehtävien toteuttamisessa tukeudutaan konsernin muihin toimintoihin ja 
palveluihin (mm. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio, talous, hallinnolliset tukipalvelut), 
mutta järjestäminen erotetaan konserniin kuuluvista tuotantotehtävistä. 
 

2.1 Toimintaympäristön hallinta 

 

Järjestäjä seuraa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia sekä 
ennakoi tulevaa kehitystä kokoamalla, ylläpitämällä ja analysoimalla järjestämistehtäviensä 
hoitamisessa tarvitsemaansa ajantasaista ja monipuolista tilannetietoa ja tilannekuvaa (mm. 
väestö, elinkeino, infra ja ympäristö).  
 
Tietoa tuotetaan eri viranomaisten, kansalaisten, asiakkaiden ja tuottajien sekä 
yhteistyökumppaneiden käyttöön sekä osana kansallista ohjausta ja seurantaa. 
 
Järjestäjän kokoamaa ja ylläpitämää tilannekuvaa tarjotaan myös tuottajille reaaliaikaisen 
toiminnan tueksi (mm. 24/7 toimintojen johtaminen, häiriötilanteiden hallinta).  
  
Järjestäjän kokoamaa ja ylläpitämää tilannetietoa käytetään myös häiriö- ja 
poikkeustilanteisiin varautumisessa ja häiriö- ja poikkeustilanteiden johtamisessa.  
 

2.2 Asiakkuuden hallinta 
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Järjestäjän asiakkaita ovat kaikki maakunnan alueella vakituisesti asuvat ja tilapäisesti 
oleskelevat henkilöt sekä alueella toimivat yhteisöt. Järjestäjän asiakkuuden hallinnan 
tarkoituksena on varmistaa, että järjestäjä voi huolehtia järjestämistehtävistään. Tässä 
tehtävässään järjestäjä tarvitsee kokonaisvaltaista tietoa yhteisöasiakkaistaan y-
tunnustasolla ja yksilöasiakkaistaan henkilötunnustasolla. Vahvan järjestäjän tehtävien 
hoitamisen edellytyksenä on, että järjestäjän käytettävissä olevat tiedot ovat kattavammat 
kuin Kelan Kanta-palvelujen tarjoamat tiedot. Maakunnan asiakas- ja potilasrekisterit tulee 
muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun 
lain mukaisia valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja käyttäen. Järjestäjällä on Kanta-
tietojen lisäksi myös muita tietolähteitä oman toimintansa toteuttamiseksi.  
 

2.2.1 Yhteisöasiakkaiden tunnistaminen ja asiakastietojen kokoaminen ja 

rikastaminen  

 

Järjestäjä tuntee kaikki maakunnan alueella toimivat yhteisöt ja kokoaa ja rikastaa 
yhteisöistä järjestämisen kannalta oleelliset perustiedot. Perustietojen lisäksi järjestäjä 
kokoaa ja ylläpitää mm. yhteisöjen talouteen, työvoimaan ja osaamiseen sekä infraan ja 
ympäristöön liittyvät palveluiden järjestämisen kannalta oleelliset tiedot. Järjestäjä kokoaa 
tiedot kansallista rekistereistä sekä kannustamalla yhteisöjä toimittamaan tietoja 
järjestäjälle. Järjestäjä velvoittaa myös palveluntuottajat keräämään yhteisöasiakkailtaan 
ko. tietoja. 
 

2.2.2 Yksilöasiakkaiden tunnistaminen ja asiakastietojen kokoaminen ja 

rikastaminen 

 
Järjestäjä tuntee kaikki maakunnan alueella asuvat henkilöt ja kokoaa ja rikastaa asukkaista 
(maakunnan alueella vakituisesti ja tilapäisesti asuvat) järjestämisen kannalta oleelliset 
perustiedot (mm. nimi, syntymäaika, osoite, siviilisääty, koulutus, työllisyystilanne). 
Perustietojen lisäksi järjestäjä kokoaa ja ylläpitää asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen ja 
työkykyisyyteen sekä palveluiden käyttöön liittyvät palveluiden järjestämiseen kannalta 
oleelliset tiedot. Järjestäjä kokoaa tietoja eri kansallista rekistereistä ja sopimuksen 
mukaisesti hyväksymiltään eri palveluntuottajiltaan sekä kannustamalla asukkaita 
toimittamaan tietoja järjestäjälle. Järjestäjä myös velvoittaa palveluntuottajat (mm. neuvola, 
kouluterveydenhuolto, sote-keskus, suunhoidon yksiköt) keräämään asiakkailta mm. 
listautumisen yhteydessä näitä tietoja. 
 

2.2.3 Asiakkaiden palvelutarpeiden ennakointi, arviointi ja seuranta yksilö-, 

yhteisö- ja väestötasolla 

 
Järjestäjä ennakoi, arvioi ja seuraa henkilöasiakkaiden palvelutarpeita yksilö- ja 
väestötasolla sekä yhteisöjen palvelutarpeita mm. yhteisö- ja toimialatasolla. 
Yhteisöasiakkaiden palvelutarpeita arvioidaan asiakastietojen perusteella tehtävillä 
analyyseillä. Yksilöasiakkaille tehdään asiakastietojen perusteella mm. hyvinvointi- ja 
terveyshyötyarviomallin mukaisia analyysejä, joilla määritellään hyvinvointiin ja terveyteen 
sekä työ- ja toimintakykyyn liittyvät tilanteet sekä mahdolliset ja erot vajeet yksilö-, 
asiakasryhmä ja väestötasolla. Tietoja käytetään myös segmentti- ja/tai yksilökohtaisen 
kapitaatio- ja muiden tuottajille maksettavien korvausten ml. bonus-sanktiokorvausten 
määrittelyssä.  
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2.2.4 Yhteisöasiakkaiden asiakasohjauksen ja palvelutarpeiden arvioinnin 

sekä palveluiden myöntämisen toteutumisen varmistaminen 

 

Järjestäjä määrittelee asiakasohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin sekä palveluiden 
myöntämiseen liittyvät toimintamallit sekä seuraa ja varmistaa niiden toteutumisen 
asiakkuuden hallinnan/asiakastietojen perusteella yhteisö-, toimiala- tai muulla tasolla. 
 

2.2.5 Yksilökohtaisen asiakas- ja palveluohjauksen sekä palvelutarpeen 

arvioinnin, palveluiden myöntämisen ja asiakassuunnitelmien laadinnan 

toteutumisen varmistaminen 

 
Järjestäjä määrittelee asiakas- ja palveluohjaukseen, palvelutarpeen arviointiin ja 
palveluiden myöntämiseen, palvelutuottajan valintaan, palveluihin sijoittamiseen sekä 
asiakassuunnitelman laatimiseen liittyvät toimintamallit sekä seuraa ja varmistaa niiden 
toteutumisen asiakkuuden hallinnan/asiakastiedon perusteella yksilö- ja 
asiakasryhmätasolla.  
 

2.2.6 Henkilöasiakkaiden tuottajavalintojen tukeminen ja asiakkaiden 

listaaminen ja/tai palveluun sijoittaminen. 

 

Järjestäjä määrittelee palveluiden määrittelyn yhteydessä missä 
palveluissa/palvelukokonaisuuksissa asiakkaalla on mahdollisuus valita palveluntuottaja ja 
miten (esim. sähköinen väline, paikan päällä asiointi) asiakas voi valintoja tehdä.  Järjestäjä 
huolehtii, että asiakkailla on tuottajien valinnan tekemistä varten riittävästi tietoa (mm. 
laadusta, vaikuttavuudesta, saavutettavuusajoista, tuottajan kyvykkyydestä) saatavilla. 
Järjestäjä määrittelee kriteerit (mm. läheisyys/saavutettavuus, erikoistuminen), joiden 
perusteella asiakas listataan/sijoitetaan palveluntuottajalle niissä tilanteissa, joissa asiakas 
ei itse halua tai kykene tuottajaa valitsemaan. Järjestäjä varmistaa, että palvelun 
myöntämisestä ja asiakkaan listaamisesta/sijoittamisesta päätöksen tekevä viranhaltija on 
objektiivinen suhteessa kaikkiin tuottajiin ja noudattaa järjestäjän määrittelemiä käytäntöjä. 
 
 

2.2.7 Henkilöasiakkaiden asiakassuunnitelmien toteutumisen, palveluiden 

käytön, palveluihin liittyvien asiakkuuksien ja kustannusten seuranta 

 

Järjestäjä seuraa asiakassuunnitelmien sekä palveluiden, palvelupolkujen ja kustannusten 
toteutumista yksilö- ja asiakasryhmätasolla tuottajittain. Seuranta toteutetaan niin, että 
järjestäjä ja asiakas itse voivat seurata asiakassuunnitelman toteutumista (palveluja ja 
kustannuksia) kokonaisuutena ja palveluittain/tuottajittain. 
 

2.2.8 Palvelutuottajien tukeminen asiakkaiden tunnistamisessa  

 
Järjestäjä tarjoaa palveluntuottajille asiakkaiden tunnistamisessa tarvittavia tietoja ja tukee 
palveluntuottajia asiakkuuksien hallinnassa. 
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2.2.9 Asukkaiden tukeminen omien tietojen ja palveluiden hallinnassa  

 

Järjestäjä tarjoaa asiakkaille välineen (esim. sovellus) omien tietojen ja palveluiden 
hallintaan. Sovelluksen tms. kautta asiakas näkee ja voi ylläpitää omia tietojaan, näkee 
maakunnan järjestämiin palveluihin liittyvät asiakkuudet (tuottajista riippumatta), voi 
hallinnoida palveluihin liittyviä ajanvarauksia, pitää yhteyttä palveluntuottajiinsa, antaa 
palautetta ja saa järjestäjältä sekä palveluntuottajiltaan tietoja ja tukea omasta 
hyvinvoinnista ja terveydestä sekä toimintakyvystä huolehtimiseen.  
 

2.2.10  Asiakaskokemuksen kerääminen sekä vaikutuksen ja 

vaikuttavuuden arviointi 

 
Järjestäjä määrittelee toimintamallit ja kanavat, joiden kautta asukkaat ja asiakkaat voivat 
antaa palautetta yleisellä tasolla sekä palvelu- ja palvelutuottajakohtaisesti. Järjestäjä 
määrittelee palveluntuottajille toimintamalit (tuottajien hyväksymiskriteereissä), joiden 
mukaisesti palveluntuottajat velvoitetaan toteuttamaan asiakaskokemuksen kerääminen. 
Järjestäjä kokoaa ja seuraa asiakaskokemusta ja palautetta asiakas- ja 
palvelutuottajakohtaisesti.  Järjestäjä arvioi asiakassuunnitelman (palvelukokonaisuuden) ja 
yksittäisten palveluiden ja palvelutapahtumien vaikutusta ja vaikuttavuutta asiakkaan 
tilanteeseen (mm. yksilöasiakkaan hyvinvointi- ja terveys sekä työ- ja toimintakyky, 
yhteisöasiakkaan taloudellinen asema, kilpailukyky ja työvoiman osaaminen) asetettujen 
indikaattoreiden perusteella. 
 

2.3 Palvelujen ja viranomaistehtävien hallinta 

 
Palveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä maakunnan järjestämiä palveluja. Palveluiden ja 
maakunnan vastuulle kuuluvien viranomaistehtävien järjestämiseen liittyviä määrittelyjä 
tehdään yhteistyössä asukkaiden/asiakkaiden, järjestöjen, palvelutuottajien sekä kuntien 
sekä valtionhallinnon kanssa. 
 

2.3.1 Tavoitteiden asettaminen 

 

Järjestä asettaa palveluiden ja viranomaistehtävien järjestämistä ohjaavat tavoitteet. 
Tavoitteiden määrittely perustuu kansallisiin ohjaukseen, maakuntastrategiaan sekä 
järjestäjän kokoamiin toimintaympäristö- ja asiakastietoihin. Tavoitteet voivat sisältyä 
maakuntastrategiaan tai järjestäjä voi määritellä ne esim. erillisessä 
järjestämissuunnitelmassa. Sote-palveluiden järjestämistä ohjaavat tavoitteet määritellään 
palvelustrategiassa ja palvelulupauksessa (ne voivat myös sisältyä esim. 
maakuntastrategiaan ja/tai järjestämissuunnitelmaan). 
 

2.3.2 Rahojen kohdentaminen palveluille ja viranomaistehtävillä  

 

Järjestäjä määrittele palveluiden määrittelyn yhteydessä, kuinka paljon valtiolta saamistaan 
rahoista kohdennetaan millekin palvelulle ja palvelukokonaisuudelle (palveluiden 
tuotantotapa/tuottaja ei vaikuta järjestäjän rooliin rahojen kohdentamisessa). 
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2.3.3 Palvelukokonaisuuksien ja palveluiden määrittely 

 

Järjestäjä määrittelee järjestettävät palvelukokonaisuudet ja palvelut (pohjana mm. JHS 
maakuntien palveluluokitus, sote-tietopaketit, THL:n sote-palveluluokitus). Järjestäjä 
määrittää palveluiden sisällöt, palveluiden laadun ja vaikutus- ja vaikuttavuustavoitteet, 
saatavuuden ja saavutettavuuden, myöntämiskriteerit ja asiakasmaksut. Järjestäjän 
palvelumäärittely sisältää myös palveluihin liittyviä tuotannollisia tukipalveluja koskevat 
yhtenäistämiskäytännöt. Palvelumäärittelyt sisällytetään tuottajien hyväksymiskriteereihin ja 
tuottajien kanssa tehtäviin sopimuksiin. Järjestäjän rooli palveluiden määrittelyssä on 
samanlainen ei-valinnanvapauden piirissä ja valinnanvapauden piirissä olevien palveluiden 
osalta. Järjestäjän rooli ei ole myöskään riippuvainen palveluiden tuotanto- tai 
tuottajatahoista. 
 

2.3.4 Viranomaistehtävien määrittely 

 

Järjestäjä määrittelee viranomaistehtäväkokonaisuudet ja tehtävät (pohjana ko. 
hallinnonalojen määräykset). Järjestäjä määrittelee tehtäviin liittyvät sisällöt ja painotukset, 
tehtävien laatu- ja vaikutustavoitteet, saatavuuden ja saavutettavuuden, tehtävien 
toteuttamisen perusteet ja asiakasmaksut.  
 

2.3.5 Palveluihin liittyvät väestö- ja yksilötason priorisoinnit 

 

Järjestäjä tekee palveluiden määrittelyn ja resurssien kohdentamisen yhteydessä 
vaikuttavuus- ja hyvinvointi-/terveyshyötyarvioon yms. perustuvat palveluja koskevat 
väestötason priorisoinnit sekä määrittelee toimintamallit yksilötason priorisointien käytännön 
toteuttamiseen.  
 

2.3.6 Saatavuuden ja saavutettavuuden määrittely 

 

Järjestäjä määrittelee mitä palveluja ja viranomaistehtäviä ja kenelle järjestetään 
(palveluiden, etuisuuksien yms. myöntämiskriteerit, lupa- ja valvontatehtäviin liittyvät 
toteuttamisperusteet) ja miten ja missä palveluja ja viranomaistehtäviä tarjotaan (esim. 
kotona, koulussa, työpaikalla, asiointi- vastaanottopaikassa, virtuaalisesti, käsittely-
/odotusaika, aukioloaika, etäisyys, aika). Toimipaikkojen sijoittumisesta (palveluverkko) 
päättää ko. palveluiden ja viranomaistehtävien tuotannosta vastaavat organisaatiot 
(yksityinen ja/tai julkinen)   
 

2.3.7 Palveluiden ja viranomaistehtävien tuotannon järjestäminen 

 

Järjestäjä päättää palveluiden ja viranomaistehtävien määrittelyn yhteydessä siitä, miten 
palvelut ja tehtävät tuotetaan (suora valinta, asiakasseteli, henkilökohtainen budjetti, 
kilpailutus, ei-valinnanvapaus jne.) ja miten palveluntuottajat valitaan (järjestäjä, asiakas, 
tuottaja). 
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2.3.8 Palvelu- ja hoitoketjut sekä niihin liittyvien käytäntöjen ja roolitusten 

määrittely 

 

Järjestäjä määrittää miten yksittäiset palvelut yhdistetään sujuviksi palveluketjuiksi ja 
palveluketjuihin liittyvät hoito- yms. käytännöt sekä eri toimijoiden roolit ja vastuut. Järjestäjä 
myös määrittelee palveluketjujen ja niihin liittyvien roolitusten seurantaan indikaattorit ja 
seuraa niiden avulla ketjujen toteutumista.  
 

2.3.9 Asiakassuunnitelmien rakenteeseen, sisältöön ja laadintaan liittyvien 

käytäntöjen määrittely 

 

Järjestäjä määrittelee asiakassuunnitelmia koskevat käytännöt (mm. asiakassuunnitelman 
rakenne ja sen laatimiseen ja tarkistamiseen sekä ylläpitämiseen ja seurantaan liittyvät 
käytännöt ja eri toimijoiden roolitukset). Järjestäjä myös määrittelee missä tilanteissa 
asiakkaalle tehdään asiakassuunnitelma ja mitä palveluja suunnitelmassa määritellään.  
 

2.3.10  Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallien määrittely 

 

Järjestäjä määrittelee asiakas- ja palveluohjauksen sisällön, roolin ja toimintamallit. Järjestä 
määrittelee myös palvelutarpeen arviointiin ja palveluiden myöntämiseen sekä asiakkaiden 
palveluihin ohjaamiseen ja sijoittumiseen liittyvät käytännöt.  
 

2.4 Tuottajien hallinta 

 

2.4.1 Palvelutuotantomarkkinoiden luominen ja toiminnan varmistaminen 

 

Järjestäjä huolehtii osaltaan tuottajaekosysteemin ja palvelumarkkinoiden luomisesta ja 
markkinoiden toimivuudesta niin, että maakunnan järjestämät palvelut voidaan tuottaa 
laadukkaasti ja kustannustehokkaasti sekä turvata palveluiden saatavuus ja saavutettavuus 
koko maakunnan alueella. Järjestäjä huolehtii myös siitä, ettei yksikään palveluntuottaja (ei 
myöskään maakunnan oma tuotanto) saavuta sellaista määräävää markkina-asemaa, joka 
voisi vaarantaa järjestäjän toimintaedellytyksiä. Markkinoiden toimivuudesta huolehditaan 
määrittelemällä järjestettävät palvelut ja palvelukokonaisuudet sekä tuottajille asetettavat 
vaatimukset ja tuottajille maksettavat korvaukset niin, että ne mahdollistavat useiden, 
erilaisten palveluntuottajien toiminnan. 
 

2.4.2 Tuottajien kanssa tehtävä yhteistyö 

 

Järjestäjä huolehtii tuottajien (olemassa olevien ja potentiaalisten) kanssa tehtävästä 
yhteistyöstä. Yhteistyön tavoitteena on huolehtia markkinoiden ja ekosysteemin 
toimivuudesta. Yhteistyön tavoitteena on määritellä ekosysteemille järjestäjän tavoitteiden 
toteutumista edistävät yhteiset toimintamallit ja käytännöt ja luoda edellytykset yhteiselle 
toiminnan kehittämiselle.  
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2.4.3 Tuottajien hyväksymiskriteerien määrittely 

 

Järjestäjä määrittelee tuottajille asetettavat mm. tuottajien yleistä kelpoisuutta, kyvykkyyttä 
ja palveluiden sisältöä koskevat hyväksymiskriteerit ja -vaatimukset. Kriteereihin 
sisällytetään myös jatkuvuuteen ja varautumiseen liittyvät ehdot. 
 

2.4.4 Tuottajille maksettavien korvausten määrittely 

 

Järjestäjä määrittelee tuottajille maksettavien korvausten perusteet sekä niihin mahdollisesti 
liittyvät bonus-sanktioelementit (ns. kannustusjärjestelmä). Tuottajille maksettavat 
korvaukset määritellään yhtenäisin perustein tuottajien omistajataustoista riippumatta ml. 
maakunnan liikelaitos. Korvausten määrittelyssä (mm. kapitaatiokorvaukset) tukeudutaan 
valtakunnallisiin laskentaperusteisiin. 
 

2.4.5 Tuottajien hyväksyminen, hallintopäätökset ja sopimukset 

 

Järjestäjä hyväksyy tuottajat ja tekee hyväksymiseen liittyvät hallintopäätökset ja 
sopimukset. Järjestäjä huolehtii myös tuottajien rekisteröinneistä yhteistyössä 
valtakunnallisten ao. rekisterinpitäjien kanssa. 
 

2.4.6 Tuottajien kilpailuttaminen, sopimukset 

 

Järjestäjä päättää palveluiden hankinnasta (palveluissa, joissa asiakkaat eivät voi valita 
tuottajia esim. suoran valinnan palvelut tai asiakassetelipalvelut) ja huolehtii hankinnan 
toteuttamisesta (kilpailuttaminen, sopimukset yms.). 
 

2.4.7 Tuottajien ohjaus 

 

Järjestäjä ohjaa kaikkia tuottaja (maakunnan liikelaitos, maakunnan yhtiöt, yksityiset 
tuottajat) yhtenäisillä käytännöillä. Ohjaamisen tarkoituksena on huolehtia 
tuottajaekosysteemin toiminnasta ja sen kehittymisestä, varmistaa palveluiden ja 
viranomaistehtävien toteutuminen sekä asiakas- ja väestötason integraation toteutuminen 
ja kustannusten hallinta. 
 
 

2.5 Tuottajien valvonta 

 

Järjestäjä huolehtii tuottajien valvonnasta yhteistyössä muiden valvontaviranomaisten 
kanssa (Luova, Ruokavirasto). Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että tuottajat 
tuottavat palvelut järjestäjän määrittelemien sisältöjen ja lainsäädännön yms. ohjeiden 
mukaisesti.  
 

2.6 Talouden hallinta 
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Järjestäjä vastaa järjestämistehtäviin liittyvän talouden suunnittelusta, seurannasta ja 
arvioinnista sekä rahoituksen riittävyydestä.  
 

2.6.1  Asiakasmaksujen määrittely 

 

Järjestäjä määrittelee eri palveluista asiakkailta perittävien maksujen perusteet ja määrät 
asiakasmaksulain ja -asetuksen sekä muiden lakien sekä muiden valtakunnallisten 
asetusten ja ohjeistusten pohjalta.  
 

2.6.2  Asiakasmaksujen periminen  

 

Järjestäjä huolehtii asiakasmaksujen laskutuksesta ja perimisestä sekä maksukattojen yms. 
seurannasta. Asiakasmaksujen laskutus ja periminen voidaan tarkoituksenmukisuussyistä 
keskittää kansallisesti Kelalle. 
 

2.6.3  Tuottajille maksettavat korvaukset 

 

Järjestäjä määrittelee tuottajille maksettavat korvaukset ja huolehtii niiden suorituksesta. 
 
 

3 JÄRJESTÄJÄN DIGITYÖVÄLINEET JA SOTE-TIETOJOHTAMISEN 
TIETOJÄRJESTELMÄT – EHDOTUKSET KANSALLISESTI 

KEHITETTÄVISTÄ TIETOJÄRJESTELMÄRATKAISUISTA  

 
Tässä osassa esitellään ehdotukset maakuntien yhteiseksi tekemiseksi järjestäjän 
digityövälineiden ja sote-tiedolla johtamisen tietojärjestelmien näkökulmasta. Yhdessä 
kehitettävien tietojärjestelmäratkaisujen tunnistamisessa on hyödynnetty maakuntien 
viitearkkitehtuurin (MVA) kyvykkyysjaottelua.  
 
Tämän MVA-kyvykkyysjaottelun pohjalta tehtiin sote-tiedolla johtamisen tietojärjestelmä -
projektissa maakunnille kysely tämän hetkisestä tilanteessa ja maakuntien tiedolla 
johtamisen kyvykkyystasoista. Kyvykkyystasot olivat:  
 
Taso 1: Informaatiosiilot 
Taso 2: Arvon ymmärtäminen 
Taso 3: Faktoihin pohjautuva päätöksenteko 
Taso 4: Analyyttinen liiketoiminta 
Taso 5: Strateginen johtamisväline 
 
Arviot maakuntien tiedolla johtamisen kyvykkyystasosta vaihtelivat. Yleisesti kyvykkyystaso 
jäi viisiasteisella portaikolla kahden ja kolmen maastoon. Tämä tarkoittaa, että tiedon ja 
tiedolla johtamisen arvo ymmärretään ja ainakin osa päätöksenteosta perustuu tosiasioihin. 
Sosiaalihuollon osalta kyvykkyydet jäivät terveydenhuollon kyvykkyyttä alhaisemmalle 
tasolle. Korkeimmat kyvykkyystasot saavutettiin erikoissairaanhoidossa. Vain yhdessä 
vastauksessa kyvykkyyden todettiin olevan kolmen ja neljän välillä.  
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Maakunnille lähetettiin myös kysymyksiä liittyen niiden tietojärjestelmäsalkkuun. Kyselyn 
tulosten analyysin pohjalta tunnistettiin keskeiset kansallisesti kehitettävät 
tietojärjestelmäratkaisut. Kyselyssä haluttiin selvittää mitä nykyisiä ratkaisuja 
voidaan/kannattaa hyödyntää maakuntien järjestämistehtävässä, mitä uusia ratkaisuja 
kehitetään keskitetysti ja minkälainen siirtymävaihe uudistamiseen tarvitaan, mitkä ovat 
merkittävimmät järjestelmät, joiden kehittämisestä maakunnat vastaavat itsenäisesti ja mitä 
tietovarantoja sekä keskeisiä tietoja tullaan hyödyntämään, jotta tietojärjestelmien välinen 
yhteensopivuus varmistetaan. Tähän kyselyyn saatiin yhteensä kymmenen vastausta.  
 
 

3.1 Asiakkuudenhallinta  

 

Maakuntien viitearkkitehtuurin (MVA) mukaan asiakkuudenhallinta koostuu neljästä osiosta: 
asiakkuudenhallinta, asiakassegmenttien hallinta, asiakastiedonhallinta sekä osallisuus ja 
osallistuminen osioista.  

 

 

 

Kuva 1: Asiakkuudenhallinnan kyvykkyysalueet maakuntien viitearkkitehtuurissa 

 

Asiakkuudenhallinnan kokonaisuutta on selvitetty mm. Akustin sote- ja hyvinvointipalvelujen 
asiakkuudenhallinnan loppuraportissa keväällä 2018. Akusti-loppuraportin johtopäätöksenä 
oli, että maakuntien vastuulla olevat palvelut liittyvät monissa tilanteissa muiden julkisen 
hallinnon toimijoiden palveluihin. Raportissa todettiinkin, että asiakkuudenhallinta tarvitsee 
laajemman yhteisen tiedon hallinnointia koskevan tavoitetilan. 
 
Järjestäjän työvälineet ja sote-tiedolla johtamisen tietojärjestelmät projekteissa tarkasteltiin 
maakuntajärjestäjän tehtävien asettamia vaatimuksia asiakkuudenhallintaratkaisulle. 
Maakunnille tehdyn kyselyn perusteella havaittiin, että asiakkuudenhallinnan (CRM) 
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kyvykkyyksien jalostamisessa on paljon kehitettävää. Maakuntien kommenttien perustella 
ongelmalista on se, että asiakastiedot ovat eri järjestelmissä. Asiakkuudenhallinta liittyykin 
nykyisin pääsääntöisesti asiakas- ja potilastietojärjestelmiin. Monituottajamallissa 
asiakkuudenhallinnan merkitys kuitenkin korostuu uudella tavalla. Yhtenäisen 
asiakkuudenhallinnan tietojärjestelmäratkaisun lisäksi maakunnilta näyttävät puuttuvan 
välineet asiakassegmenttien ja asiakastiedon hallintaan. Tunnistettuja välineitä ei myöskään 
ole osallisuuden ja osallistamisen kokonaisuuteen. Toisaalta mm. asiakaspalautteen 
hallintaan on olemassa organisaatioiden omia ratkaisuja.   
 
Työskentelyn lopputuloksena ehdotetaan, että maakuntajärjestäjälle kehitetään yhteinen 
asiakkuudenhallintaratkaisu. Tämä edellyttää määrittelyä. Asiakkuudenhallintaratkaisulla 
tarkoitetaan tässä loppuraportissa asiakkuudenhallinnan kokonaisuutta, joka sisältää 
asiakkuudenhallinnan erilaisen roolipohjaiset näkymät, tietojärjestelmäintegraatiot ja 
tietojärjestelmäratkaisut, ja jossa on erotettu henkilö- ja yritysasiakkuudet toisistaan. 
Asiakkuudenhallintaratkaisu kokoaisi yhtenäisen näkymän asiakkaan palveluhistorian 
tapahtumista. Asiakkailla olisi myös mahdollista hallinnoida omia erikseen määriteltyjä 
tietojaan erillisen käyttöliittymän kautta. Tämä toiminnallisuus voidaan toteuttaa maakunnan 
sähköisissä asiointikanavissa.  
 
Alla olevassa kuvassa on jäsennetty eri asiakkuudenhallintaan liittyviä tietotarpeita. 
 

  
 
Kuva 2: Asiakkuudenhallinnan tietotarpeet 

 
Asiakkuudenhallintaratkaisun vaatimuksena on, että palvelupolkuja voidaan seurata 
järjestäjän näkökulmasta yhtenä kokonaisuutena. Tämän edellytyksenä on 
palvelupolkukatalogi, johon on kuvattu maakunnan palvelupolut. Lisäksi ratkaisun tulee 
tarjota palvelupolkujen hallintaan monipuoliset työkalut, joiden tulee mahdollistaa mm. 
palvelupolkujen jatkuva seuranta ja mittaaminen. Määrittelyvaiheessa on tarkennettava, 
sisältyvätkö nämä toiminnallisuudet asiakkuudenhallintaratkaisuun vai olisiko ne paremmin 
toteutettavissa kokonaan jossain toisessa ratkaisussa kuten esim. Business Process 
Management -tyyppisissä tuotteissa. Edellä mainittu palvelupolkujen seuranta mahdollistaisi 
paremmin asiakassegmenttien tunnistamisen ja siten tarpeenmukaisen ja oikea-aikaisen 
palvelun.  
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Asiakkuudenhallintaratkaisu mahdollistaa asiakkaalle omien tietojen ja palveluiden 
hallinnan. Sovelluksien kautta asiakas voi nähdä ja ylläpitää omia tietojaan sekä nähdä 
maakunnan järjestämiin palveluihin liittyvät omat asiakkuudet tuottajista riippumatta. 
Maakunta näyttäytyisi asiakkaalle eheänä kokonaisuutena. 
 
Asiakkuudenhallintaratkaisu kokoaa maakunnan asukkaiden, yhteisöjen ja asiakkaiden 
perustiedot. Näitä tietoja voidaan rikastaa muiden palvelutuottajien tuottamilla tiedoilla. 
Järjestäjän tehtävänä on myös koota ja analysoida tietoja maakunnan asukkaista, 
yhteisöistä ja asiakkaista. Tällä tavoin asiakkuudenhallintaratkaisu toimii maakunnan 
strategisen johtamisen pohjana ja välineenä. Näitä tietotarpeita on kuvattu tarkemmalla 
tasolla aikaisemmin tässä dokumentissa (kuva 2). Maakuntayhteinen 
asiakkuudenhallintaratkaisu tarjoisi myöhemmin mahdollisuuden liittää se myöhemmin 
Kelan asiakkuudenhallintaan. Siksi olisi tarpeen arvioida erikseen millaisia etuja tällä 
voidaan saada mm. valinnanvapauden seurantapalvelun kannalta.  
 
Asiakkuudenhallintaratkaisu tukee myös järjestäjän palvelutuottajien hallintaa eri 
elinkaarenvaiheissa. Näitä vaiheitä ovat mm. palveluntuottajan hyväksyminen, ohjaus ja 
valvonta. Tämän mahdollistamiseksi ratkaisun tulee koota yritykseen liittyvät tiedot mm. 
seuraavista lähteistä (kuva 3), joita asiakkuudenhallintaratkaisu hyödyntää. 
 

 
 
Kuva 3: Asiakkuudenhallinnan tietolähteet 

 
Asiakkuudenhallinta on laaja kokonaisuus. Tästä syystä tässä loppuraportissa ei ole otettu 
tarkemmin kantaa siihen, miten asiakkuudenhallintaratkaisu käytännössä toteutettaisiin. On 
kuitenkin tarpeen, että Vimana Oy:n ja SoteDigi Oy:n pitäisi seuraavassa vaiheessa 
huomioida ja koota yhteen aiheeseen liittyvät selvitykset ja laatia näiden pohjalta 
toteuttamiskelpoinen hankesuunnitelma asiakkuudenhallinnan ratkaisuehdotuksen 
toteuttamiselle. Tässä selvitystyössä pitää huomioida mm. tietosuojaan liittyvät kysymykset.  
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Asiakkuudenhallinta-tietojärjestelmäpalvelukokonaisuuden jatkuvien palvelujen tarjoajana 
voisi olla Vimana Oy. Tämä tarkoittaa sitä, että järjestäjällä on palvelukeskuksen toimittama 
keskitetty asiakkuudenhallintaratkaisu. Vimana Oy:n tehtävänä olisi tarjota myös 
integraatioiden toteutus. Tietosisältöjen ja toiminnallisuuksien määrittelyt toteutetaan 
yhteistyössä Vimana Oy:n, SoteDigi Oy:n ja maakuntien kesken. Ei-sote toimintojen 
määrittelytyöt täytyy suunnitella erikseen. Tässä ehdotetaankin valtion koordinoivaa roolia. 
Vimana ja SoteDigi tukeutuvat maakunnissa olemassa oleviin hankkeisiin ja ratkaisuihin 
niiltä osin kuin se on mahdollista. Tämä edellyttäisi nopeaa selvitystyötä.  
 
Käynnissä olevien kehittämishankkeiden eteneminen nostaa esiin kysymyksen hankintojen 
koordinoinnista. Tästä syystä ehdotetaan, että pisimmällä olevien maakuntien osaamista 
hyödynnetään niin, että Vimana Oy ja SoteDigi Oy kytketään mukaan näihin 
kehittämishankkeisiin. Toteutuksen suunnittelussa tulee huomioida muut käynnissä olevat 
valtakunnalliset ja alueelliset hankkeet mahdollisimman hyvin. Tällä hetkellä maakuntien 
tuotannossa on osuuksia, jotka sellaisenaan palvelisivat tätä kokonaisuutta. 
 
 

3.2 Palvelujen järjestäminen 

 

Palveluiden järjestäminen on jaoteltu maakuntien viitearkkitehtuurissa kolmeen osaan. 
Nämä ovat palveluiden hallinta, palveluntuottajien hallinta ja ekosysteemeissä toimiminen.  

 

 

 
Kuva 4: Palvelujen järjestämisen kyvykkyysalue maakuntien viitearkkitehtuurissa 
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Palvelujen järjestämisen kyvykkyysalueella nousi esiin voimakas tarve keskitetyille 
ratkaisuille, joiden kehittämisen pitää olla vähintään YTA-tasolla. Ratkaisujen on tuettava 
monipuolisesti maakunnan toiminnanohjausta, joka käytännössä koostuu useammasta 
tietojärjestelmäkokonaisuudesta.  
 
Palvelujen järjestämisen tietojärjestelmäkokonaisuudesta tunnistettiin kaksi keskeistä, 
yhteisesti kehitettävää tietojärjestelmäratkaisua: sopimushallinta ja hankintapalveluratkaisu. 
Nämä liittyvät kokonaisuuteen, jossa tarkastellaan järjestäjän työkaluja hankinnasta 
maksuun.  
 
Maakuntien käytössä on tällä hetkellä käytössä Cloudia-hankintajärjestelmä, mutta tähän 
liittyvää sopimushallintakomponenttia ei ole otettu käyttöön juuri yhdessäkään 
maakunnassa. Sopimushallintaratkaisuja eri maakunnissa on useita mutta osa näistä on 
enemmänkin asianhallintajärjestelmiä kuin sopimushallintajärjestelmiä. Tämä johtuu siitä, 
että sopimustenhallintaa ei ole pystytty integroimaan päätöksentekoprosesseihin ja 
sopimusten seurantaprosesseihin. 
 
Maakunnissa sopimushallinta tulee muuttumaan ja korostumaan valinnanvapauden myötä. 
Lisäksi eri tuottajilta kerättävien seurantatietojen koonti yhteismitalliseksi on tarpeen, jotta 
järjestäjä voi seurata luotettavasti ja riittävän reaaliaikaisesti palveluiden toteumaa ja 
suunnitelmaa Määrittelyvaiheessa on täsmennettävä voisiko tämä olla osa 
asiakkuudenhallintaratkaisua. Tässä vaiheessa ei oteta vielä kantaa siihen, miten tämä 
ratkaisu tai edellä kuvatut toiminnallisuudet tulee toteuttaa. Nämä asiat tarkentuisivat 
määrittelyvaiheessa Vimana Oy:n toimesta. 
 
Valinnanvapauden toteuttamisessa tukeudutaan Kelan palvelutuotannon 
seurantapalveluun. Tämä edellyttää kuitenkin tietosisältöjen merkittävää kehittämistä 
yhteistyössä Kelan ja maakuntien välillä. Nykyisen arvion mukaan Kelan valinnanvapauden 
seurantapalveluun suunnitellut tietosisällöt eivät ole riittäviä maakuntien tarpeiden ja 
johtamisen näkökulmasta. Muilta osin tukeudutaan myös Kelan valinnanvapauden 
tiedonhallintapalveluihin. Kelan valinnanvapauden tiedonhallintapalvelu koostuu 
asiakkuuden valinnan toteuttavasta palvelusta, tuottajahallintapalvelusta, palvelutuotannon 
seurantapalvelusta, yhteiskuntavastuun tietopalvelusta, valinnanvapauden tietopalvelusta 
ja maksatuksen palvelusta. Tästä muodostuu merkittävä valtakunnallinen 
palvelukokonaisuus maakuntien käyttöön.  
 
Palvelujen kilpailutusta tukeva tietojärjestelmäratkaisu on merkittävä maakuntajärjestäjän 
kannalta. Vaikka järjestelmän vaatimukset ja kriteerit pitää suunnitella perusperiaatteiltaan 
keskitetysti, sen tulee mahdollistaa paikalliset erityistarpeet. Erityistarpeet voivat liittyä myös 
sopimussisältöihin. Sopimushallinnan tietosisältö mahdollistaa palvelutuotannon seurannan 
järjestäjän asiakkuudenhallintaratkaisun kautta.  Valtakunnalliset sopimuspohjat katsotaan 
hyödyllisiksi. Palvelujen kilpailutuksen ja sopimushallinnan yhteys on turvattava. 
 
 

3.3 Maakunnan oma palvelutuotanto 

 

Maakunnan oma palvelutuotanto jakautuu maakuntien viitearkkitehtuurissa kuuteen osa-
alueeseen. Nämä ovat palveluketjun ohjaus, neuvonta, lupa-, ilmoitus ja päätösasioiden 
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hallinta, muu oma palvelutuotanto, rahoittaminen ja rahoitettujen kohteiden seuranta sekä 
valvonta. 

 

 

Kuva 5: Maakunnan oman palvelutuotannon kyvykkyysalue maakuntien 
viitearkkitehtuurissa 

 

Järjestäjä ei vastaa maakunnan liikelaitoksen eikä yksityisten tuottajien operatiivisesta 
tuotannosta. Järjestäjän ohjaus perustuu mm. sopimusohjaukseen ja muuhun ohjaukseen. 
Järjestäjän pitää pystyä seuraamaan oman palvelutuotannon (liikelaitos) ja muun tuotannon 
kustannuksia ja laatua sekä vaikuttavuutta. Järjestäjällä ei voi olla eritasoista näkymää 
omaan ja muuhun palvelutuotantoon. Palvelutuotannon seuranta toteutetaan samoissa 
järjestelmissä riippumatta tuottajasta.  
 
Valtakunnallisesti on sovittava minimitietosisällöstä, joka velvoittaa kaikkia palvelutuottajia. 
Yhteisesti on myös sovittava tilanteesta, jossa joltain tuottajalta on saatavissa tarkempaa 
tietoa kuin mitä minimitietosisältö velvoittaa. Tällainen tilanne voi syntyä mm. oman 
palvelutuotannon raportoinnissa. Siksi on otettava kantaa siihen, voidaanko tätä tietoa 
käyttää kilpailuneutraliteetin periaatetta rikkomatta. Tämä koskee luonnollisesti tilanteita, 
joissa on olemassa kilpailutilanne julkisen ja yksityisen sektorin välillä (esim. sote-
keskukset). Keskustelun pohjaksi minimitietosisältö pitää määritellä THL:n vaatimukset 
täyttävistä tiedoista, Kelan yhteisesti maakuntien kanssa sovituista tietosisällöistä 
valinnanvapauden seurantapalvelussa, maakuntakuntatieto-ohjelman vaatimuksista ja 
yhteisesti määritellyistä kuva-mittareista.  
 

3.4 Tukikyvykkyysalue 1 

 

Tukikyvykkyysalue 1 sisältää strategiahallinnan ja henkilöstöasioiden ja osaamisen 
hallinnan.  
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Kuva 6: Tukikyvykkyysalue 1 maakuntien viitearkkitehtuurissa 

 
Tämän kyvykkyysalueen osalta projektien aikana ei tunnistettu tässä vaiheessa 
järjestämistehtävien hoitamisen näkökulmasta yhteisesti kehitettäviä 
tietojärjestelmäratkaisuja.  
 

3.5 Tukikyvykkyysalue 2 

 

Maakuntien viitearkkitehtuurissa tukikyvykkyysalue 2 sisältä toiminnan kehittämisen ja 
talouden hallinnan. 

 

 

 
Kuva 7: Tukikyvykkyysalue 2 maakuntien viitearkkitehtuurissa 

 
Tämän kyvykkyysalueen osalta tunnistettiin merkittävä rooli maakunnalliselle tiedolla 
johtamisen kokonaisuudelle. Tätä käsitellään erillisessä kappaleessa (3.8. Maakuntien 
tiedolla johtamisen kokonaisuus).  
 
 

3.6 Tukikyvykkyysalue 3 
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Tämä tukikyvykkyysalue sisältää hankinnat, fyysisen omaisuuden hallinnan, säännösten 
noudattamisen, sopimukset ja sidosryhmäyhteistyön.  

 

 
Kuva 8: Tukikyvykkyysalue 3 maakuntien viitearkkitehtuurissa 

 
Palveluiden järjestämisen kyvykkyysalueella tunnistettiin osittain myös tähän 
tukikyvykkyysalueeseen liittyviä kehittämistarpeita (hankinta ja sopimushallinta). Vimana Oy 
selvittää lisäksi maakuntien tarpeet keskitetyille asiantuntijaresursseille.  
 

3.7 Tukikyvykkyysalue 4 

 

Tukikyvykkyysalue 4 koostuu tiedonhallinnasta, asianhallinnasta, tietohallinnosta, 
riskienhallinnasta, varautumisesta ja organisaatioturvallisuudesta sekä viestintä, 
markkinointi ja myynti -osiosta. 

 

 

Kuva 9: Tukikyvykkyysalue 4 maakuntien viitearkkitehtuurissa 

 
Maakuntien näkökulmasta tämä maakuntien viitearkkitehtuurin kyvykkyysosio on 
toistaiseksi epämääräisesti jäsentynyt. Näyttää siltä, että tässä vaiheessa maakunnilla ei 
ole näkemystä, josta voitaisiin johtaa yleisiä johtopäätöksiä yhteisen tekemisen tueksi (pl. 
asianhallinta). Tätä kokonaisuutta pitäisi jäsentää ja valmistella yhdessä 
kokonaisarkkitehtien, Vimanan ja SoteDigin kanssa.  
 
Kyberturvallisuudesta pitää tehdä kansalliset linjaukset. Vimana ja SoteDigi käynnistävät 
tämän työn yhteistyössä maakuntien kanssa. 
 



                          

                           

 

29.6.2018 
Sivu 22 

 

 

 

3.8 Maakuntien tiedolla johtamisen kokonaisuus (Maakuntien 

tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus -hanke) 

 

3.8.1 Tausta 

 
Tiedolla johtamisen teemat ovat olleet keskeisiä monissa toiminnoissa jo hyvän aikaa. Näin 
on ollut myös sote- ja maakuntauudistuksessa. Tästä on esimerkkinä mm. Sote-tieto 
hyötykäyttöön 2020 -strategia4. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokoaminen suuremmiksi 
maakuntakokonaisuuksiksi korostaa tiedon ja tiedolla johtamisen merkitystä. Myös 
yksityisen kilpailun lisääntyminen lisää tiedolla johtamisen merkitystä. Maakuntia ei voi 
luotettavasti johtaa puutteellisilla tai hajanaisilla tiedoilla. Maakuntien johtamisen on 
perustuttava kattavaan tietoon. Tietoa on saatava kaikilta sektoreilta eivätkä katvealueet ole 
toivottuja. Tiedon perusteella on voitava tehdä johtamisen perusteeksi ja perustaksi 
analyyseja ja ennusteita. Tiedon on siten muunnuttava tietämykseksi. Oleellista on tietää, 
teemmekö oikeita asioita. Tiedolla johtamisen yleisongelmana on, että Suomessa ei ole 
valmiina yhtenäistä systemaattista tiedon kokoamista ja raportointia kansallisten 
tavoitteiden toteutumisen seurantaan ja muutosten suunnitteluun5. Tältä osin sote- ja 
maakuntauudistus muuttaa tilannetta.  
 
Lienee ilmeisen selvää, että maakunnat tarvitsevat kehittyneen ja analyyttisen 
tietojohtamisen perustaksi tiedolla johtamisen järjestelmäkokonaisuuden. Tämä johtuu mm. 
siitä itseisarvosta, joka tiedolla ja tiedolla johtamisella on. Lisäksi maakuntien oma 
johtaminen ja toisaalta valtion ohjaus perustuu uudenlaiseen systemaattiseen tiedolla 
johtamiseen. Sote- ja maakuntauudistuksessa väistämättä syntyy uusi tietojohtamisen 
kansallinen rakenne. Maakunnilla on selvästi tunnistettu toiminnallinen tarve tiedolla 
johtamiseen ja maakunnat tarvitsevat uusia tiedolla johtamisen työkaluja.  
 
Projektien toteuttamassa tietojärjestelmäsalkkukartoituksessa selvisi, että maakuntien 
tiedolla johtaminen on pääsääntöisesti hajautunut useiden tietojärjestelmien omien 
raportointiratkaisujen varassa toimivaksi6. Tästä syystä Uudenmaan ja Keski-Suomen 
koordinoimissa projekteissa hahmoteltiin ratkaisumallia tilanteen korjaamiseksi. ISAACUS-
hankkeen tuotosten pohjalta syntyi ajatus koko maan kattavasta tietoallasjärjestelmästä. 
Myöhemmässä projektityöskentelyssä ajatus sai nykyisen muotonsa.  
 
Maakuntakyselystä selvisi, että järjestäjän tarvitsemat tiedolla johtamisen tietosisällöt ja 
toiminnallisuudet ovat 80-prosenttisesti yhtäläiset maakunnasta riippumatta. Tästä syystä 
projektityöryhmä ehdottaa, että maakuntajärjestäjien käyttöön toteutetaan edellä kuvatun 
kaltainen maakuntien yhteinen tiedolla johtamisen järjestelmäkokonaisuus.  
 
 

3.8.2 Tiedolla johtamisen järjestelmäkokonaisuus 

 
Tässä loppuraportissa ehdotettu maakuntien yhteinen tiedolla johtamisen 
järjestelmäkokonaisuus (maakuntien tietojohtamisen alusta) sisältää integraatiot eri 
lähdejärjestelmiin, tietoallasjärjestelmän, tietovarastointijärjestelmän ja raportoinnin, 

                                            
4 Strategia löytyy osoitteesta https://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-3548-8  
5 Viite https://alueuudistus.fi/jarjestamisen-kasikirja/jarjestajan-organisoituminen/tiedolla-johtaminen  
6 Osalla maakuntia on kuitenkin toimivia ratkaisuja.  

https://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-3548-8
https://alueuudistus.fi/jarjestamisen-kasikirja/jarjestajan-organisoituminen/tiedolla-johtaminen
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analytiikan sekä keinoälyn työkalut. Alla on kuvattu loogisella tasolla tiedolla johtamisen 
kokonaisuutta. 
 

 
 
 
Kuva 10: Tietojohtamisen looginen kokonaisuus 

 
 
Konkreettinen työ aloitettaisiin tekemällä tieto- ja toimintamäärittelyt, joiden tuloksena syntyy 
maakuntajärjestäjän käyttöön yhteinen tiedolla johtamisen järjestelmäkokonaisuus. Tieto- ja 
toimintamäärittely tuottaa järjestelmän ns. ydinsisällön, joka on yhteinen kaikille 
maakunnille. Tämä edellyttää maakunnilta osallistumista kehitystyöhön ja tietosisällön 
osaamista järjestelmän jatkuvassa käytössä. Ydinsisällön ulkopuolella maakunnilla olisi 
mahdollisuus kehittää järjestelmään omia erityispiirteitään vastaamaan niiden erityisiä 
toiminnallisia tarpeita. Tieto- ja toimintamäärittelyn tulisi pohjautumaan Sote-tietomalli -
projektin aineistoon ja tietomalliin sekä THL:n edellyttämään minimitietosisältöön, Kelan 
yhteisesti maakuntien kanssa sovittuihin tietosisältöihin valinnanvapauden 
seurantapalvelussa, maakuntakuntatieto-ohjelman vaatimuksiin, yhteisesti määriteltyihin 
KUVA-mittareihin sekä muihin järjestäjän tietotarpeisiin.   
 
Tieto- ja toiminnallisuusmäärittelyjen lisäksi kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu tulisi 
käynnistää mahdollisimman nopeasti aikapulan vuoksi. Kuten on jo todettu, maakuntien 
yhteisen tiedolla johtamisen järjestelmäkokonaisuuden ympärille on muotoutumassa laaja-
alainen hankekokonaisuus. Hankekokonaisuuden työnimi on maakuntien tietojohtamisen 
alusta -hanke (MaTa).  
 
Jatkosta laadittaisiin hankesuunnitelma, jossa määritellään koko hankkeen projektit ja 
laaditaan toteutuksen alustava kustannusarvio. Hanke tuottaa mm. maakunnan 
toiminnanohjauksen ja seurannan tiedolla johtamisen sovelluksen ja terveys- ja 
sosiaalitieteellisen tutkimusalustan. Maakunnat voivat ottaa nämä käyttöönsä tai kehittää 
itse vastaavat järjestelmät. Tässä vaiheessa hankesuunnitelmaa työstävät Uusimaa, Keski-
Suomi ja Vimana Oy. Tavoitteena on, että hanke kiinnostaisi maakuntia niin, että se kattaisi 
koko valtakunnan. Osalta maakuntia on jo tässä vaiheessa ehditty tiedustella kiinnostusta 
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tulla mukaan hankkeeseen. Hankeaihion hankesuunnitelma on tarkoitus kirjoittaa 29.8. 
mennessä. Tämä on tarpeen maakuntien päätöksentekoa ja rahoitusta varten. 
 
Maakunnallisen tiedolla johtamisen järjestelmäkokonaisuuden suunnittelussa on jo tässä 
vaiheessa tunnistettu muutamia ohjaavia tekijöitä (peruslinjauksia). Näitä ovat: 
 

• Integraatioiden määrä järjestelmien välillä tulee minimoida.  
 

• Tietoallasjärjestelmä on pohja tietovarastointiratkaisulle. 
 

• Tietoaltaan loogisia tunnistettuja hyödyntämisfunktioita ovat esimerkiksi:  
 

o maakunnan toiminnanohjaus ja seuranta,  
o terveystieteellinen tutkimus ja tietoalusta,  
o sosiaalitieteellinen tutkimus ja tietoalusta 

 

• Tietoallasjärjestelmän käyttäminen operatiivisen järjestelmän osana esimerkiksi: 
o sisäinen laskutus,  
o kustannuslaskenta,  
o asiakaslaskutuksen lähtötiedot (laskutusdata voi tulla myös suoraan 

lähdejärjestelmistä).  
 

• Järjestelmäratkaisun tulee olla muutosjoustava, jotta maakunnat voivat lisätä omia 
osuuksiaan ydinsisällön ’päälle’ koko järjestelmäkokonaisuusalueella. 
 

• Tietoaltaan tulee mahdollistaa myös asiakaskohtainen tarkastelu sosiaalihuollollista 
ja hoidollista käyttötarkoitusta varten ja se voi olla osa maakunnan asiakas- ja 
potilastietojärjestelmää CE-merkittynä tuotteena (ensi- ja toisiokäyttö). 

 

• Tiedolla johtamisen tietojärjestelmäkokonaisuuden liittymäpintojen huomioiminen 
muutosjoustavasti. 

 
Maakuntajärjestäjä tarvitsee tehtäviensä hoitamiseksi ajantasaista tietoa 
toimintaympäristöstään. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä maakunnallisen tiedolla 
johtamisen järjestelmäkokonaisuuden hyödyntämiskäyttötapauksista. Näitä ovat mm.  
 

• Maakunnan toimintaan vaikuttavat yleiset tekijät:  
 

o Kehityssuuntia ja trendejä, jotka liittyvät eri toimijoihin, maakunnan alueeseen, 
alueen väestöön, elinkeinorakenteeseen, yrityksiin, yhteisöihin, infraan (esim. 
tiet, sähkö, vesi, tietoliikenne). 
 

• Erityyppistä ja -tasoista tilannetietoa ja tilannekuvaa suunnittelun, toteuttamisen ja 
arvioinnin sekä reaaliaikaisen toiminnan tueksi.  
 

• Viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden hyödynnettäväksi tietoa 
toimintaympäristöstään. 

 
Tehtäviensä hoitamiseksi järjestäjä tarvitsee tilannekuvan visualisointi ratkaisun. Ratkaisun 
tulee mahdollistaa monipuolisten roolikohtaisten koontinäkymien visualisointi eri lähteistä.  
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Kehittämistyön toteuttaisi Vimana Oy yhteistyössä SoteDigi Oy:n ja maakuntien ja 
maakuntien ICT-hankkeiden kanssa. Kehittämistyö tarkoittaa käytännössä koko tiedolla 
johtamisen prosessin suunnittelua ja kehittämistä alusta loppuun mukaan lukien 
järjestelmän tekninen arkkitehtuuri. Tästä syystä hankkeen taakse perustettavan 
organisaation ja hankehallinnan on oltava hyvin resursoitu. 
 

3.9 Sosiaali- ja terveyshuollon asiakaslaskutusjärjestelmä 

 

Maakuntajärjestäjän tehtäväksi on määritelty asiakaslaskutuksen kokonaisuuden 
hoitaminen. Sosiaali- ja terveyshuollon asiakaslaskutuksen järjestämiseksi 
maakunnanjärjestäjä tarvitsee uuden kokonaisratkaisun. Tällä hetkellä mikään nykyisistä 
ratkaisuista ei täytä maakuntajärjestäjälle asetettuja vaatimuksia. Tämän hetkiset 
asiakaslaskutuskäytännöt ovat kirjavia, ja yhden nykyorganisaation sisälläkin 
asiakaslaskutusta voidaan tehdä monella tavalla ja hyvinkin työvoimaintensiivisesti. 
Perustyötä on tehtävä paljon ennen kuin pystyttäisiin tekemään uutta kokonaisratkaisua. 
Kuitenkin ensimmäisenä kohteena tulisi olla yhtenäisen tavoiteprosessin määrittely ja 
käyttötapausten kuvaaminen. 
 
Uuden kokonaisuuden pitää pystyä vastaaman tilanteeseen, jossa laskutustietoja tulee 
useasta eri järjestelmästä. Yksityisten palvelujen osalta myös Kelan kautta tulevat 
laskutustiedot kuuluisivat tähän järjestelmäkokonaisuuteen. Alla olevassa kuvassa on 
hahmoteltu asiakaslaskutusjärjestelmän roolia maakunnassa. 
 
 

 
 
 
Kuva 11: Asiakaslaskutuksen arkkitehtuurikokonaisuus 

 
Kuvasta nähdään, että asiakaslaskutusratkaisu perustuisi maakuntien yhteiseen 
tietoaltaaseen. Tietoallasjärjestelmä toimisi siten alustana asiakaslaskutusjärjestelmälle ja 
mahdollisesti muille operatiivisille järjestelmille. Suositeltavaa olisikin suunnitella tiedolla 
johtamisen kokonaisuuden ja asiakaslaskutusjärjestelmän tietovirrat yhdessä. Tämän 
kokonaisuuden suunnittelu kansallisesti hyödyntäisi kaikkia maakuntia. Tämän ratkaisun 
kehittämisestä vastaisi, yhdessä maakuntien kanssa, Vimana Oy.  
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3.10  Asiakaskokemus 

 

Asiakaskokemuksella tarkoitetaan laajaa asiakaspalautteen ja -tyytyväisyyden 
kokonaisuutta. Maakunnan asiakkaina on jatkossa niin henkilöitä kuin myös yrityksiä. 
Nykyisellään asiakaspalautteita kerätään useasta eri kanavasta, eri välineillä ja eri 
muodossa eikä niitä aina saada tarkoituksenmukaisella tavalla kytkettyä tiettyyn, yksilöityyn 
palveluvaiheeseen tai -tapahtumaan. Harkittavaksi ja mahdollisesti myöhemmin 
toteutettavaksi tulee myös ns. yrityspalautteen keruu. Yleisesti yrityksiltä ei kerätä 
asiakaskokemukseen rinnastettavaa palautetta. Tyypillisesti yritysten kanssa tehdään 
muunlaista yhteistyötä. Maakunnan toimintojen laajetessa yrityspalautetieto saattaa 
osoittautua tarpeelliseksi. Tämän tiedon kerääminen ei kuitenkaan olisi kriittistä. Maakunnat 
voisivat myös toimia tässä omaehtoisesti. 

 

Henkilöasiakaspalautteet tulisi jatkossa kerätä siten, että palautteenanto on tehty 
asiakkaalle mahdollisimman helpoksi. Palaute pitäisi nähdä luontevana osana palvelua eikä 
sitä tulisi nähdä erillisenä osana palvelua. Oleellista on, että asiakaspalaute saadaan 
kytkettyä asiakkaan palveluun ja palvelun mahdollisiin eri vaiheisiin. Asiakaspalautteen eri 
muodoista koostuu asiakaskokemuksen mittaristo.  
 
Palautteiden antamisen pitäisi olla mahdollista erilaisia kanavia pitkin. Asiakaskokemuksen 
ratkaisun tulee sisältää myös monipuoliset palautteiden hallinta- ja analysointityökalut. 
Kokonaisuus tulee kytkeä jouhevasti aikaisemmin tässä dokumentissa kuvattuun 
asiakkuudenhallintaratkaisuun ja tiedolla johtamisen kokonaisuuteen.  
 
Tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriö suunnittelee valinnanvapauden 
asiakaspalautteen ratkaisuarkkitehtuuria. Asiakaspalautteen kyselyn laukaisijan toimisi 
useissa tilanteissa Kanta-palvelu. Tämä palvelu käynnistäisi kyselyn toteuttavan 
järjestelmän mahdollisesti yhdessä Kelan palvelutuotannon seurantapalvelun kanssa. 
Tämän lisäksi tarvitaan myös muita asiakaspalautteen keruumuotoja. Esimerkiksi 
asiakaspalvelutilanteessa kerättävä asiakaspalaute ei voi toimia Kanta-palvelujen kautta. 
Asiakaspalautetta voidaan kysyä ennen kuin Kanta-kirjaukset ovat toteutuneet.  
 
Suurin maakuntien yhteisen ratkaisun hyöty syntyisi yhtenäisen asiakaskokemusmittariston 
yhdenmukaisesta tietoaineistosta. Standardoidut ja yhdenmukaistetut sosiaali- ja 
terveydenhuollon erityisalakohtaiset kysymykset ja palautteenantomenetelmät tarjoaisivat 
vertailukelpoista perustietoa asiakaskokemuksesta ympäri maan. 
Asiakaspalautejärjestelmä voidaan kehittää lisäksi ei-sote -toimintojen tueksi. Toisaalta 
yhteinen järjestelmä voidaan suunnitella niin, että se jättää tilaa maakuntakohtaisille 
kysymyksille ja muulle riittävälle vaihtelulle. Järjestäjän lisäksi erityistä hyötyä palautteen 
keruusta olisi maakunta liikelaitoksille. Maakunnan liikelaitos tarvitsee johtamisessa 
asiakaspalautetta.  
 
Mikäli tämän kokonaisuuden toteuttamiseen päädytään, ratkaisun kehittämisestä vastaisi, 
yhdessä maakuntien kanssa, Vimana Oy ja SoteDigi Oy. SoteDigi Oy:n rooli voisi liittyä 
erityisesti välittömän asiakaskokemuksen välineiden (mm. erilaiset laitteet, sovellukset ym.) 
hankintaan ja kehittämiseen. Kehittämistä ja käyttöönotto voidaan merkittävästi nopeuttaa, 
koska asiakaskokemuksen keräämiseen ja mittaamiseen on tarjolla useita erilaisia tuotteita 
ja palveluja. 
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3.11 Hajautettu MDM –hallintamalli 

 

Projektissa tunnistettiin tarve hajautetun MDM-hallintamallille. Kansallisesti tulee määritellä 
valtakunnalliset mastertietolähteet ja -varannot ja maakuntien tulee itsenäisesti toteuttaa 
oma MDM-järjestelmä. Tärkeää on tunnistaa, missä järjestelmissä tietoa rikastetaan. 
Maakunnan ei tulisi olla ensisijainen tiedon syöttäjä, vaan sen rikastaja (henkilöasiakkaat). 
Tämä tietojärjestelmäkokonaisuus on mahdollista liittää tiedolla johtamisen kokonaisuuteen. 
Hallintamallin määrittelystä vastaisi SoteDigi Oy ja Vimana Oy yhteistyössä maakuntien 
kanssa.  

 

3.12  Toimintaympäristön hallinta ja tilannekuva 

 

Maakuntajärjestäjä tarvitsee tehtäviensä hoitamiseksi ajantasaista tietoa 
toimintaympäristöstään useasta eri näkökulmasta (maakunnan toimintaan vaikuttavia 
yleisiä asioita, trendejä, toimijoita, maakunnan aluetta, alueen väestöä, elinkeinorakennetta, 
yrityksiä, yhteisöjä, infraa (tiet, sähkö, vesi, tietoliikenne)). Lisäksi järjestäjä tarvitsee 
suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin sekä reaaliaikaisen toiminnan tueksi erityyppistä ja 
-tasoista tilannetietoa ja tilannekuvaa. Lisäksi maakunnan tulee tuottaa eri viranomaisten ja 
yhteistyökumppaneiden hyödynnettäväksi tietoa toimintaympäristöstään. Tämä 
tietojärjestelmäkokonaisuus on mahdollista liittää tiedolla johtamisen kokonaisuuteen.  
Ratkaisun toteuttamisesta voisi vastata Vimana Oy.  

 

3.13  Tilannekuvan visualisointikerros 

 

Tehtäviensä hoitamiseksi järjestäjä tarvitsee tilannekuvan visualisointiratkaisun. Ratkaisun 
tulee mahdollistaa monipuolisten roolikohtaisten koontinäkymien visualisointi eri lähteistä. 
Ratkaisun toteuttaa Vimana Oy.  

Ylemmässä kuvassa (kuva 12) on hahmoteltu, miltä tilannekuva voisi näyttää esimerkiksi 
kotihoidon osalta ja alemmassa (kuva 13), miltä järjestäjän ”lennonjohtotorni” voisi näyttää 
ja minkälaisia näkymiä siinä olisi. 
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Kuva 12: Maakunnan johtamisen kojelautanäkymä (dashboard) tai lennonjohtotorni 

 

 

 

Kuva 13: Kojelautanäkymän osa-alueita 

 

3.14  Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotteistus ja kustannuslaskenta 

 

Tässä kokonaisuudessa määriteltäisiin uusi, maakunnille yhtenäinen palvelukokonaisuutta 
tukeva tuotteistus- ja kustannuslaskentajärjestelmäkokonaisuus. Tuotteistus ja 
kustannuslaskenta ovat kriittisiä osatekijöitä mm. tiedolla johtamisessa. Tästä syystä tähän 
kokonaisuuteen tulisi kiinnittää paljon huomiota. Työskentely tulisi aloittaa määrittelyistä. 
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Tavoitteena tulisi olla valtakunnallinen, yhtenäinen tuotteistus- ja kustannuslaskentamalli. 
Tämä malli rakentuisi alhaalta ylös -periaatteella. Kustannuslaskennan kiinnepisteenä ei 
pitäisi olla organisaatioyksikkö vaan palvelu. Tämä ei sulje pois kustannusten laskemista 
organisaatioyksiköittäin tai toimipisteittäin. 

 

Tekemistä ohjaisivat sekä palveluntuottajien että järjestäjän eli maakunnan tarpeet sekä 
kansallisesti määriteltävät linjaukset kustannuksista ja tuotteista. Valtakunnallista 
tuotteistusta tarvittaisiin maakuntien väliseen laskutukseen, valinnanvapauden palvelujen 
määrittelyyn, hinnoitteluun ja vertailuun. Tavoitteena on kustannusten hallinta ja 
läpinäkyvyys. Tuotteistuksessa tukeuduttaisiin asiakkaalle arvoa tuottavaan 
tuotteistusmalliin ja -menetelmään kansainvälisten esimerkkien mukaan.  

 

Toteuttamisen suunnittelussa tulisi hyödyntää olemassa olevia ratkaisukokonaisuuksia, 
mutta niitä tulisi laajentaa siten, että ne kattavat koko sosiaali- ja terveydenhuollon 
tuotteistuksen. Ratkaisun toteuttamisesta vastaisivat Vimana Oy ja SoteDigi Oy. 

 

4 MAAKUNTIEN NÄKEMYKSET KANSALLISESTI KEHITETTÄVISTÄ 
TIETOJÄRJESTELMÄRATKAISUISTA 

 

Maakuntien sujuvan käynnistymisen kannalta on tärkeää mahdollisimman ajoissa tietää 
mitä tietojärjestelmäratkaisuja kehitetään maakunnallisesti, yhteistyöalueellisesti (YTA) ja 
mitä kansallisesti. Järjestäjän digityövälineet ja sote-tiedolla johtamisen tietojärjestelmät -
esisuunnitteluhankkeissa maakunnilta kysyttiin useaan otteeseen kannanottoja kansallisesti 
kehitettävistä tietojärjestelmäratkaisuista7. Osa maakuntien vastauksista oli laajemman 
ryhmän pohdinnan tulosta mutta osa vastauksista perustui yksittäisten henkilöiden 
asiantuntemukseen. Tässä luvussa kiteytetään maakuntien kannanotot kansallisesti 
kehittäviin tietojärjestelmäpalveluihin. Kannanotoista selvisi myös tarpeita, joihin maakunnat 
kaipaisivat tietojärjestelmäratkaisuja, määrittelyjä tai vastuunjakoja. 

 

Yleinen piirre lähes kaikkien maakuntien vastauksissa oli, että kansallisesti kehitettäviä 
tietojärjestelmäratkaisuja ja -palveluja pidettiin tärkeinä ja kannatettavina. Toisaalta toinen 
yleispiirre oli se, että yhteisen tekemisen piiriin ehdotetuista tietojärjestelmäratkaisuista 
halutiin lisätietoa ja tarkempia määrittelyjä. Tätä tarvetta on yritetty korjata mm. tässä 
loppuraportissa kuvaamalla mahdollisuuksien mukaan ehdotuksia hieman täsmällisemmin. 
Tässä vaiheessa on kuitenkin hyvä huomata, että kaikki loppuraportin ehdotukset 
edellyttävät lisävalmistelua ja maakuntien osallistumista valmisteluun.  

 

Kolmas yleinen piirre oli, että yhteiseen kehittämiseen ja toteutukseen lähdettäisiin ottaen 
huomioon jo tehty kehitystyö. Neljäntenä yleisesti kommentoituna asiana nousi esiin 
aikataulu ja sen kireys. Tästä syystä yhteisen tekemisen, jos siihen päädytään, on 
lähdettävä nopeasti liikkeelle. Pelkona on, että ”taas odotella näitä kansallisia ratkaisuja ja 

                                            
7 Maakunnille lähetetyt kyselyt ja kommentointipyynnöt perustuivat sähköpostilistaan, joka koostettiin VM:n ja 
STM:n maakunnille lähettämien nimeämispyyntöjen perusteella. Ehdotuksiin ottivat kantaa seuraavat 
maakunnat: Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kainuu, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kymenlaakso, 
Lappi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Päijät-Häme ja Varsinais-Suomi. Myönteisen 
yleisvastauksen antoivat Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Kymenlaakso ja Päijät-Häme. Näiden 
maakuntien vastauksissa ei tarkemmin eritelty perusteluja kannatukselle yhteiseksi tekemiseksi. Aiemman 
tietojärjestelmäsalkkukartoituksen yhteydessä palautetta antoivat myös Satakunta ja Pohjanmaa.  
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oma tekemisemme halvaantuu” kuten eräässä palautteessa todetaankin. Johtopäätös on, 
että jos yhteiseen tekemiseen ei nyt päädytä, silloin maakunnille pitää antaa 
tekemisenvapaus. 

 

Asiakkuudenhallintaratkaisun kansallinen kehitys nähtiin tarpeelliseksi, ”kannatettavaksi” tai 
”erittäin hyväksi” tai jopa ”erittäin kannatettavaksi”. Myös tarkempia määrittelyjä kaivattiin. 
Maakuntien kommenttivastauksissa nähtiin, että asiakkuudenhallinta sosiaali- ja 
terveydenhuollossa kytkeytyy näin vääjäämättä yleiseen tiedolla hallintaan, 
tietojohtamiseen ja analytiikkaan sekä toiminnanohjaukseen. Yritys-CRM -ratkaisua pidettiin 
Vimana Oy:n toimialaan kuuluvana. Näin katsottiin mm. Kanta-Hämeessä. Myös UNA ja 
SoteDigi nähtiin osapuolina. Henkilö-CRM -ratkaisussa nousi useassa vastauksessa esiin 
UNA-ydin. UNA:lla katsottiin olevan mahdollisuus laajeta asiakkuudenhallintaan 
nimenomaan henkilöasiakastasolla (henkilö-CRM). Osana henkilöasiakkuudenhallintaa 
toisena vaihtoehtona on kehittää Kelan Kanta-palvelua. Kanta-palvelujen terveys- ja 
hoitosuunnitelma on tarkoitettu hoidon tarpeen määrittämiseksi. Sen hyödyntäminen ei riipu 
hoitopaikasta. Asiakkuudenhallintaratkaisusta todettiin, että se on vahvan järjestäjän 
edellytys. Lisäksi lausuttiin, että laskutusliikenne tulisi huomioida 
asiakkuudenhallintaratkaisussa. Yritys-CRM:n osalta todettiin, että yritysasiakkaan tiedot 
näkyvät koko maassa samalla tavoin kaikille. Asiakkuudenhallintaa myös jossain määrin 
epäiltiin. Näin mm. siksi, että järjestäjällä ei tarvitse olla henkilötunnustasoista tietojen 
käsittelyä. Myös nykyiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät mahdollistavat 
asiakkuudenhallinnan (henkilö-CRM -toimintoa vastaavat toiminnot). 

 

Tiedolla johtamisen kokonaisuus herätti paljon kommentteja. Vastausten yleisvire oli 
selvästi myönteinen. Tiedolla johtaminen tunnistettiin epäilemättä tärkeäksi asiaksi. 
Vastauksissa oli myös eroja mutta nämä liittyivät lähinnä toteutustapaan ei ratkaisun 
tarpeeseen sinänsä. Esimerkiksi Etelä-Karjala painotti sitä, että HUS:ssa rakennettua CE-
merkittyä tietoallasratkaisua pyrittäisiin levittämään Vimana Oy:n kautta vähintään Etelä-
Suomen YTA-alueelle mutta mahdollisesti myös kansalliseksi ratkaisuksi. Toisaalta Pohjois-
Savo totesi, että maakunnalla on jo käytössä CE-merkitsemätön tietoallasratkaisu ja sen 
käyttöä tullaan jatkamaan ja jalostamaan. Pohjois-Pohjanmaa totesi, että ”tietojohtaminen 
ei voi rakentua pelkästään kansallisen ratkaisun varaan, mutta kansallinen ratkaisu tukee ja 
antaa vertailumahdollisuuksia mm. maakuntien kesken”. Osa maakunnista totesi 
kyvykkyystason tiedolla johtamisessa olevan suhteellisen korkealla tasolla (Lappi ja Pohjois-
Karjala). Tämä mahdollistaisi myös maakunnan oman etenemisen tiedolla johtamisen 
kysymyksissä. Varsinais-Suomi totesi, että niille maakunnille, joilla ei ole korkeaa 
kyvykkyyttä tiedolla johtamiseen tarjotaan mahdollisuutta hyötyä tiedolla johtamisen 
kokonaisuudesta. Pitkän tähtäimen tavoite voisi olla yhteinen maakunnallinen looginen 
tietoallas. Muilta osin tämä kokonaisuus nähtiin aikataulukriittisenä, koska toteutuksen 
pitäisi olla valmiina heti 2020. Myös yhteys master datan -hallintamalliin nousi esiin kuten 
myös analytiikkaosaamisen kehittäminen ja siitä huolehtiminen. Vastausten perustella nousi 
tärkeäksi sovittaa erilaiset näkökulmat toisiinsa. Maakuntien mielestä tiedolla johtamisessa 
pitäisi saada vähintäänkin aikaan valtakunnallinen arkkitehtuuri.  

 

Asiakaskokemusratkaisun yhteinen kehittäminen keräsi pääasiassa myönteisiä vastauksia. 
Kaikissa vastauksissa tunnistettiin tarve asiakaskokemustiedon keräämiselle. Vastauksissa 
oli jonkin verran vaihtelua. Etelä-Karjala kannatti tietojärjestelmäteknistä puiteratkaisua, 
jonka perusteella voisi tehdä maakunnalliset toteutukset. Keski-Suomi kannatti 
yhdenmukaista rakennetta asiakaskokemuksen keräämisessä. Pohjois-Karjala argumentoi 
maakuntien oman tekemisen puolesta nykyjärjestelmillä. Toisaalta myös kokonaan yhteistä 



                          

                           

 

29.6.2018 
Sivu 31 

 

 

 

ratkaisua kannatettiin (Kanta-Häme). Pohjois-Pohjanmaan vastauksessa nousi esiin 
yhteistyön lisäarvo asiakaskokemuksen geneeristen eli yleisten kysymysten laatimisen 
kautta. Myös tuottajien vertailtavuus nousi vastauksessa esiin. Pohjois-Savo argumentoi, 
että vähintäänkin yhteisen tietosisällön kehittäminen olisi tarpeen. Pohdintaa herätti mm. 
palveluntuottajien oman asiakaskokemusdatan rooli ja merkitys.  

 

Hankintapalveluratkaisun ideana olisi tarjota maakunnille yhteinen järjestelmäkokonaisuus, 
jolla maakunnat hoitaisivat hankintoihin liittyviä tehtäviä ja prosesseja. Yhteinen 
hankintapalveluratkaisu voisi koota yhteen nykyiset erilliset ratkaisut. Toisaalta kyseessä 
olisi kokonaan uudesta ratkaisusta. Järjestelmän päätavoite olisi tukea yhdenmukaista 
tuottajien ja palvelujen kilpailuttamista ja hankintaa. Maakunnat pääsääntöisesti kannattivat 
tällaista ratkaisua (Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kanta-Häme). Toisaalta tällaista ratkaisua ei 
pidetty kriittisenä vaikkakin pitkällä tähtäimellä se tukisi yhteistä hankintatoimintaa, 
sopimusten yhtenäistämistä sekä erityisesti kustannustenhillintätavoitteita (Keski-Suomi). 
Keski-Suomen vastauksessa pohdittiin myös sitä, miten painopisteen siirtyminen 
kilpailutuksista valinnanvapauteen vaikuttaa hankintapalveluun kaltaiseen tukipalveluun. 
Etelä-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan vastauksissa tuotiin esiin nykyisten palvelujen 
(Hilman ja Cloudian) rooli, ja se mitä lisäarvoa yhteinen hankintapalveluratkaisu toisi 
maakunnille. Pohjois-Savo toi esiin käytännöllisen kysymyksen; miten huomioidaan 
maakunnille perintönä tulevien hankintayhtiöiden asema ehdotetussa 
hankintapalvelukokonaisuudessa. Pohjois-Savo kuitenkin kannatti asian jatkotyöstöä 
toiminnallisista tarvelähtökohdista.  

 

MDM-hallintamalli keräsi yleisesti myönteisiä kommentteja. Esimerkiksi Etelä-Karjala 
kannattaa hajautettua MDM-hallintamallia vaikkakin alueellista tiedon rikastamista 
joudutaan tekemään maakuntatasolla. MDM nähtiin myös liittyvän oleellisesti 
tietoallasjärjestelmiin. Jälkimmäinen näkökulma tuli esiin myös Kanta-Hämeestä. Keski-
Suomesta kommentoitiin, että MDM ei voi olla erillään tiedolla johtamisen kokonaisuudesta 
ja asiakkuudenhallintaratkaisusta. MDM-hanketta ehdotettiin myös ns. 
sateenkaarihankkeeksi, joka kokoaisi ympärilleen muut keskeiset kehityshankkeet 
(loppuraportin ehdotukset). Pohjois-Karjala pitää myös tämän kehityshankkeen ajatusta 
kannatettavana. Pohjois-Pohjanmaa kannattaa hajautettua MDM-mallia, koska tiedon 
rikastaminen ei onnistuisi valtakunnallisesti. Valtakunnalliset master data -luokitukset 
olisivat tarpeen. Myös Pohjois-Savo ja Varsinais-Suomi kannattivat tätä aihiota kansallisesti 
määriteltäväksi. Varsinais-Suomi toteisi myös tuotteistukseen liittyen, että se vaatii paljon 
tietomäärittelyä ja sopimista, jotta yhtenäinen verrattavissa oleva kokonaisuus on 
luotavissa. 

 

Maakunnat tarvitsevat asiakaslaskutusjärjestelmän. Etelä-Karjalassa sinänsä kannatettiin 
monelta osin yhteistä asiakaslaskutusjärjestelmää mutta samalla huomautettiin, että ”asiaan 
tulee tutustua enemmän ja miettiä vaikutuksia muuhun tietojärjestelmäympäristöön mm. 
laskuaineiston generoinnin, muuntamisten, aineistojen siirtojen ja niihin liittyvien 
integraatioiden ja kirjanpitomallien kautta”. Myös suhde Kelaan olisi selvitettävä. Kanta-
Häme piti ajatusta yhteisestä asiakaslaskutusratkaisusta kannatettavana. Pohdittavaksi toki 
jää, tehtäisiinkö tuotteistus ja laskutussääntöjen määrittely vasta 
asiakaslaskujärjestelmässä. Lisäksi todettiin, että ”raakadata pitäisi ottaa vastaan 
tietoaltaaseen, josta asiakaslaskutusjärjestelmä sitä lähtisi hyödyntämään ja huomioimaan 
kaikki säännöt.” Yhteys tietoallasjärjestelmään tuli siten tunnistetuksi. Haasteellista olisi 
saada aikaan mahdollinen yhteinen toteutus ajoissa ja siten estää väliaikaisratkaisujen 
muodostuminen (Keski-Suomi). Kokonaisuus on myös valinnanvapauspilottien suhteen 
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aikataulukriittinen. Tämä yhteisen tekemisen ehdotus sai myös ehdotonta kannatusta 
(Pohjois-Karjala). Myös Pohjois-Pohjanmaa oli samoilla linjoilla, tosin monisanaisemmin. 
Pohjois-Pohjanmaa totesi, että ”asiakaslaskutus on sellainen aihe, jossa yhteistyötä 
ratkaisun kehittämisessä kannattaisi tehdä. Tämän kokonaisuuden suunnittelu, käyttöönotto 
ja kehittäminen kansallisesti hyödyntäisi kaikkia maakuntia.” Tosin selvitettävääkin on. Miten 
esimerkiksi tarvittava tiedonkeruu toteutettaisiin. Lisäksi tarvittaisiin integraatio maakuntien 
taloushallintoon. Pohjois-Savo totesi, että tämä ehdotus pitäisi ottaa tarkempaan 
kansalliseen jatkotyöhön ja määrittelyyn. Ratkaisu saattaa edellyttää kansallista 
integraatioalustaa. Varsinais-Suomi katsoi, että asiakaslaskutusjärjestelmäkokonaisuuden 
yhteisen tekemisen tavoite on hyvä mutta vaatii ympärilleen hankkeen ja perustyötä. 
Maakuntien vastauksissa toisaalta myös Kelan rooli nousi pohdittavaksi asiakaslaskutuksen 
hoitajana. 

 

Kahden viimeisen kehittämisehdotuksen (toimintaympäristön hallinta ja tilannekuva sekä 
tilannekuvan visualisointikerros) osalta vastaukset olivat pääasiassa myönteisiä. Tosin mm. 
Etelä-Karjala totesi, että oleellisinta olisi toteuttaa tietoallasjärjestelmä ja tiedolla johtamisen 
kokonaisuus. Maakuntien käytössä voisi olla erilaisia raportointiratkaisuita niin omiin kuin 
valtakunnallisiin tarpeisiin. Jos taas tilannekuvaan ja sen visualisointiin löytyy 
valtakunnallisesti yhteisiä tietoja ja jalostettuja mittareita, olisi järkevää tehdä 
valtakunnallinen ratkaisu. Kanta-Häme piti tätä kokonaisuutta lähtökohtaisesti hyvänä mutta 
tunnisti ongelmaksi sen, että ollaanko tässä suunnittelussa nyt jo liian myöhässä. Keski-
Suomi korosti roolien ja määrittelyjen merkitystä. Lapin näkemyksessä nousi esiin tällaisen 
kehittämistyön tärkeys. Pohjois-Karjala kannatti toimintaympäristön hallinta ja tilannekuva -
ehdotusta muttei tilannekuvan visualisointi -ehdotusta. Syynä jälkimmäiselle kannanotolle 
oli, että sopiva järjestelmä on jo paikallisesti olemassa. Pohjois-Pohjanmaa piti 
toimintaympäristön hallinta- ja tilannekuvaehdotusta kannatettavana, jos vain paikallisuus 
saadaan mukaan, ja ettei vain keskitytä valtakunnalliseen seurantaan. Tilannekuvan 
visualisointia pidettiin hyvänä Keski-Suomen lennonjohtotorniajattelun merkityksessä. 
Pohjois-Savo toteisi tarpeen tehdä näistä kokonaisuuksista tarkempaa jatkoselvitystyötä.  

 

Tämän luvun kappaleissa on lyhyesti kuvattu maakuntien vastauksia kustakin yhteisen 
tekemisen aihiosta. Yhteenveto ei luonnollisesti tee oikeutta vastauksille. Vastauksista 
kuitenkin näkee, millaisia ajatuksia ehdotukset kansallisesti kehitettävistä 
tietojärjestelmäratkaisuista herätti.   

 

5 MAAKUNTIEN KEHITTÄMISVASTUULLE JÄÄVÄT TIETOJÄRJESTELMÄ-
KOKONAISUUDET  

 
Tässä luvussa kuvataan maakuntien kehittämisvastuulle jäävät tietojärjestelmäratkaisut 
perustuen maakuntien viitearkkitehtuurityön kyvykkyysjaotteluun. Edellä selostettu yhteinen 
tekeminen on kuvattu vihreällä. Maakuntien oma tekeminen on kuvattu punaisella. 
Keltaisella on kuvattu ne osa-alueet, jotka vaativat tarkempia rajauksia ja linjauksia. Ne olisi 
mahdollista sisällyttää yhteiseen tekemiseen mutta ne voidaan toisaalta jättää myös pois.  
 
Erikseen on huomattava, että osa vihreällä merkitystä yhteisestä tekemisestä toteutuu ns. 
palvelukeskusten todennäköisen käyttövelvoitteen kautta. Tästä syystä aiemmin tässä 
loppuraportissa ehdotetut yhteisen tekemisen kokonaisuudet eivät täysin vastaa alla 
esitettyjä vihreällä merkittyjä kokonaisuuksia. Käyttövelvoitteesta tullaan myöhemmin 
säätämään valtioneuvoston asetuksella.  
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5.1 Asiakkuudenhallinta 

 

 

 
Kuva 14: Maakuntien oma tekeminen asiakkuudenhallinnan kyvykkyysalueella 

 
Asiakkuudenhallinnan kyvykkyyden osa-alueella tunnistettiin paljon yhteisesti kehitettävää. 
Näitä käsiteltiin luvussa 3.  
 
Tämän kyvykkyysalueen osalta maakuntien omat kehityshankkeet tulee kytkeä kansallisiin 
kehityshankkeisiin. Maakuntien omaksi tekemiseksi tunnistettiin erityisesti maakunta-
aloitteisiin ja asukkaiden osallistumiseen liittyvät kyvykkyysalueet. Käytännössä näiden 
palvelujen toteuttaminen maakunnallisesti lisäksi maakuntien näkyvyyttä ja läheisyyttä 
asiakkaiden ja asukkaiden arjessa. Myöskään valtakunnallinen tai ylimaakunnallinen 
raportointi ei edellytä näiden toimintojen yhdenmukaistamista.  
 

5.2 Palveluiden järjestäminen 
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Kuva 15: Maakuntien oma tekeminen palvelujen järjestämisen kyvykkyysalueella 

 

Tämän kyvykkyys osa-alueen osalta tunnistettiin tässä vaiheessa kansallisesti yhteisesti 
kehitettäviä tietojärjestelmäratkaisuja.  

 

Edellä mainitun lisäksi maakunnille jää myös paljon itsenäisesti kehitettäviä palveluja. 
Erityisesti ekosysteemeissä toimimisen kokonaisarkkitehtuurin kyvykkyysalueella 
maakunnilla on itsenäinen rooli. Valtakunnallinen tai ylimaakunnallinen raportointi ei 
myöskään edellytä näiden järjestelmäkokonaisuuksien toteuttamista yhtenäisesti. 
Käsitteellisesti ekosysteemeissä toimiminen liittyy luonteenomaisesti asiakkaita ja asukkaita 
sekä yrityksiä ja yhteisöjä lähellä olevaan toimintaan.  

  

Maakuntien tulee kuitenkin suunnitella mahdolliset omat kehityshankkeensa kytkien ne 
kansallisiin kehityshankkeisiin ja olemassa oleviin tietojärjestelmäratkaisuihin kyvykkyysien 
kypsyystason kasvattamiseksi, jotta ne vastaavat parhaalla mahdollisella tavalla 
maakuntien tarpeisiin. 

 

5.3 Maakunnan oma palvelutuotanto 
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Kuva 16: Maakuntien oma tekeminen palvelutuotannon kyvykkyysalueella 

 
Maakunnan oman palvelutuotannon kyvykkyysalueeseen sisältyvien tietojärjestelmä-
ratkaisujen kehittäminen on pääsääntöisesti maakuntien itsensä vastuulla kuten esimerkiksi 
taloudenhallinnan ja logistiikan tietojärjestelmäratkaisut. Lisäksi maakunnilla on jo olemassa 
olevia ERP-ratkaisuja tai niihin liittyviä hankkeita käynnissä. Esimerkiksi palveluketjun 
operatiivinen ohjaus, neuvonta, lupa-, ilmoitus ja päätösasioiden hallinta, muu oma 
palvelutuotanto, rahoittaminen ja rahoitettujen kohteiden seuranta sekä valvonta eivät kuulu 
pääsääntöisesti järjestäjän tehtäviin. Nämä liittyvät liikelaitoksen tai palvelutuottajan rooliin. 
On myös niin, että neuvontapalvelua voi olla yleisellä tasolla järjestäjällä samoin kuin 
rahoitettujen kohteiden seuranta, mikäli tämä ei liity operatiiviseen toimintaan. 
 

5.4 Tukikyvykkyydet 1 
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Kuva 17: Maakuntien oma tekeminen tukikyvykkyysalueella 1 

 
Strategiahallinta ja henkilöstöasioiden ja osaamisen hallinta -työvälineet ovat 
konsernipalveluiden, liikelaitoksen ja muiden tuottajien vastuulla. Konsernipalveluja voi 
tarjota markkinahintaan maakunnan yhtiöittämille toiminnoille. Jos yhtiöittämistä ei ole 
tapahtunut, konsernipalveluja voi tarjota maakunnan kaikille toiminnoille mukaan lukien 
liikelaitos. Nämä asiat ovat maakunnan itsensä ratkaistavia asioita. 
 

5.5 Tukikyvykkyydet 2 

 

 

 

Kuva 18: Maakuntien oma tekeminen tukikyvykkyysalueella 2 

 

Tämän kyvykkyysosa-alueen sisältämien tietojärjestämäratkaisujen kehittämien on 
maakuntien itsensä vastuulla. Konsernipalvelut, liikelaitos ja muut tuottajat käyttävät omia 
työvälineitään. Toisaalta toimintaa ohjaavan tiedon kerääminen toteutuisi maakuntien 
yhteisten järjestelmien kautta (esim. MaTa-hanke). Lisäksi ostolaskujen hallintaan ja 
myyntilaskutukseen olisi kehitettävissä yhteinen tietojärjestelmäratkaisu.   
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5.6 Tukikyvykkyydet 3 

 

 
Kuva 19: Maakuntien oma tekeminen tukikyvykkyysalueella 3 

 
Fyysisen omaisuuden hallinnan, säännösten noudattamisen ja sidosryhmäyhteistyö 
kyvykkyysalueiden tietojärjestelmäratkaisujen kehittäminen on maakuntien itsensä 
vastuulla. Lisäksi hankinta ja sopimus -kyvykkyyksiä voisi ajatella yhteisesti kehitettäviksi.  
 

5.7 Tukikyvykkyydet 4 

 

 

 
Kuva 20: Maakuntien oma tekeminen tukikyvykkyysalueella 4 

 
Tämän kyvykkyysalueen osalta maakuntien tulee kehittää tietojärjestelmäratkaisuja 
itsenäisesti sekä yhdessä muiden maakuntien kanssa. Aiemmin todettiin, että tämän 
kyvykkyysalueen jäsentämistä ja tarkentamista tulee jatkaa Vimanan ja SoteDigin johdolla. 
Tämän kyvykkyysalueen jäsentämisen tarkentuessa tulee uudestaan tarkastella, mitä 
tietojärjestelmäratkaisuja olisi järkevää kehittää yhteistyössä kansallisesti. 
 

6 KANSALLISET PALVELUKESKUKSET 

 

Tässä luvussa käsitellään palvelukeskusten, Vimana Oy:n ja SoteDigi Oy:n, tehtäviä ja 
roolia suhteessa tässä loppuraportissa esitettyihin yhteisen tekemisen ehdotuksiin. 
Peruslähtökohta on, että Vimana Oy tarjoaa teknisen ympäristön palveluja ja SoteDigi Oy 
vastaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvistä kehitystehtävistä. Niistä kehitystehtävistä, 
joita SoteDigi Oy ei saa tuottaa, kehittämisvastuu kuuluu Vimana Oy:lle (ei-sote -toiminnot). 
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Lisäksi on huomattava, että tässä loppuraportissa ei ole tarkoituksenmukaista käsitellä 
erikseen maku- ja sote -järjestäjää, koska molemmat maakuntaroolit (sote- ja ei-sote) 
tarvitsevat samoja tietojärjestelmäratkaisuja. Oleelliset erot tulevat esiin sitä kautta, mitä 
tietoa milloinkin käsitellään. Tämä vaikuttaa merkittävällä tavalla palvelukeskusten 
keskinäiseen työnjakoon.  

 

Alla olevissa osioissa on pohdittu palvelukeskusten tehtäviä ehdotusten toteuttajana.  

 

6.1  Vimana Oy 

 

Määrittelyn mukaan Vimana Oy:n keskeisenä tehtävänä on kehittää ja järjestää 
asiakkailleen digitalisaatiota ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta edistäviä ICT-
infrapalveluita, toimialariippumattomia ja toimialasidonnaisia järjestelmäpalveluita sekä 
ICT:n asiantuntijapalveluita. Palvelukeskuksen on tarkoitus kilpailuttaa maakunnille 
tietojärjestelmien ja perustietotekniikan yhteisiin alueisiin kuuluvia ratkaisuja. 
Palvelukeskuksen tehtävä on järjestää ja ylläpitää yhteisiä palveluja.  

 

Eräs Vimana Oy:n tehtävä liittyy järjestämisen työkalut ja johtamisen järjestelmäpalvelut 
kokonaisuuteen. Kokonaisuuden tavoitteena olisi tukea mm. maakuntien tiedolla johtamista, 
asiakkuuden ja tuottajien hallintaa sekä toiminnanohjausta. Tavoitteena olisi tarjota 
palveluja maakuntajärjestäjälle toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten arvoimiseksi ja 
analysoimiseksi. 

 

Tässä loppuraportissa esitetyistä yhteisen tekemisen ehdotuksista tiedolla johtamisen 
kokonaisuus eli maakuntien tietojohtamisen alusta -hanke (MaTa-hanke) sopisi Vimana 
Oy:n toteutettavaksi yhdessä maakuntien ICT-hankkeiden kanssa. Palvelukeskus voisi 
toteuttaa perusinfrastruktuurin mukaan lukien tietoallasjärjestelmän, 
tietovarastointijärjestelmän, integraatiot tuotannonohjausjärjestelmiin sekä raportoinnin, 
analytiikan ja keinoälyn. Raportoinnin, analytiikan ja keinoälyn kokonaisuudessa SoteDigi 
Oy toimisi näiden perusratkaisujen kilpailuttajana, hankkijana ja kehittäjänä. Maakunnille, 
joissa tarvittavaa osaamista ei tällä hetkellä ole, SoteDigi voisi tarjota myös 
asiantuntijapalveluja. Tavoitteena olisi siten laajentaa tiedolla johtamisen osaamista 
valtakunnallisesti ja vahvistaa tiedolla johtamisen prosesseja. Muilta kuin sosiaali- ja 
terveydenhuollon osalta palvelut tarjoaisi Vimana Oy. Edellytyksenä on, että 
palvelukeskukset tekevät kiinteästi yhteistyötä ja pyrkivät yhdessä etsimään ratkaisuja 
maakuntien palvelutarpeisiin. Lisäksi edellytyksenä on, että tämän kokonaisuuden 
toteuttamiseen ryhdytään ripeästi, jotta maakuntien tiedolla johtaminen onnistuisi 1.1.2020 
lukien.  

 

Vimana Oy:n rooli loppuraportin muiden ehdotusten toteuttamisessa on merkittävä. 
Asiakkuudenhallintaratkaisu olisi eräs maakuntien perustoiminnallisuuteen liittyvä 
kokonaisuus (ks. perustelut 3.1). Asiakkuudenhallintaratkaisu olisi pääasiassa Vimana Oy:n 
toteuttama. Tätä puoltaa se, että SoteDigi Oy keskittyy määritelmällisesti sosiaali- ja 
terveydenhuollon alaan eikä voi tarjota palvelua ei-sote -toiminnoille. 

 

Asiakaskokemuksen kerääminen on paikon sirpalemaista. Markkinoilla on paljon erilaisia 
tuotteita ja palveluntarjoajia. Tästä huolimatta yhtenäinen asiakaskokemuskuva ei piirry alan 
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toimijoille toivottavalla tavalla eivätkä suuretkaan organisaatio kerää asiakaskokemustietoa 
koherentilla ja vertailukelpoisella tavalla. Kysyntä asiakaskokemustiedolle on kuitenkin 
jatkuvaa ja kasvavaa. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä tarve kokonaisvaltaiselle, 
yhteiselle kanavalle kerätä yhdenmukaista asiakaskokemustietoa kasvaa. Esimerkiksi 
maakuntajärjestäjä tarvitsee tuottajiensa asiakkailta vertailukelpoista 
asiakaskokemustietoa. Järjestäjä ei voi luottaa monilukuisen ja heterogeenisen 
tuottajajoukon asiakaskokemuksen keruumenetelmiin. Yhteisen tekemisen ehdotuksen 
eräänä osana olisikin asiakaskokemustiedon keruun mahdollistavan 
tietojärjestelmäratkaisun kehittäminen.  Vimana Oy voisi toimia tämän ratkaisun toteuttajana 
kuitenkin siten, että SoteDigi Oy huomioisi paikalliset tarpeet ja vaihtelun maakuntien välillä. 
SoteDigi Oy voisi siten toteuttaa asiakaskokemustiedon analysointiin liittyvät peruspalvelut 
ja muut liittymäpinnat, jotka näkyvät erityisesti maakuntien asiakkaille. Tämän yhteisen 
tekemisen toteuttaminen voidaan vaiheistaa.  

 

Hankintapalveluratkaisun toteuttaminen on eräs mahdollinen yhteisen tekemisen osa-alue. 
Sen toteuttaminen kuuluisi esisuunnitteluhankkeen ehdotuksen mukaan Vimana Oy:lle. 
Tätä puoltaa se, että maakuntien tehtävät pitävät sisällään myös ei-sote -toimintoja. Tämän 
kokonaisuuden toteuttaminen ei kuitenkaan ole aikataulukriittistä. Tähän kokonaisuuteen 
olisi mahdollista palata myös maakuntauudistuksen toteutumisen jälkeen. 

 

Esiselvityshankkeessa pohdittiin yhteisen MDM (master data management) mallin 
merkitystä maakunnille ja sen toteuttamismahdollisuutta. Hajautettu MDM-malli sopii 
pääsääntöisesti Vimana Oy:n toteutettavaksi. SoteDigi Oy:llä olisi kuitenkin yhteistyössä 
muiden valtakunnallisten toimijoiden kanssa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon master 
data -mallien kehittämisessä ja yhtenäistämisessä. Tämä kokonaisuus sopii yhteen 
maakuntien tietojohtamisen alusta -hankkeen kanssa ja muodostaisi sen kanssa loogisen 
kokonaisuuden. 

 

Asiakaslaskutuksen kokonaisuus sopisi luonteensa vuoksi pääasiassa Vimana Oy:n 
toteutettavaksi. Toteutus on kuitenkin tehtävä yhdessä SoteDigi Oy:n kanssa, koska suurin 
osa asiakaslaskutuksesta on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaslaskutusta. Käytännössä 
kaikki kehittämistyö olisi SoteDigi Oy:n tehtävänä. Tässä yhteydessä tulisi selvittää myös 
mahdollisen yhteisen maksatusjärjestelmän tarve. Asiakaslaskutus kuitenkin liittyy 
merkittävältä osin maakuntien sisäisiin prosesseihin. 

 

Toimintaympäristön hallinta ja tilannekuva -kokonaisuus ja tilannekuvan visualisointikerros 
liittyvät sekä Vimana Oy:n että SoteDigi Oy:n tehtävämäärittelyihin. 
Maakuntakokonaisuuden 26 erillistä tehtävää kuitenkin puoltaa päävastuun osoittamista 
toteutuksesta Vimana Oy:lle. SoteDigi Oy:llä olisi kuitenkin tehtävä sosiaali- ja 
terveydenhuollon tilannekuvan toteuttamisessa ja sen kehittämisessä. 

 

6.2  SoteDigi Oy 

 

Määritelmällisesti SoteDigi Oy on ”kehitysyhtiö, joka vastaa kansallisesti kehitettäviin 
sosiaali- ja terveydenhuollon uusiin digitaalisiin ratkaisuihin liittyvien hankkeiden ja 
hankintojen toteuttamisesta ja niitä tukevasta kehittämisestä yhtenäispolitiikan puitteissa 
valtioneuvoston toimeksiannosta tai valtioneuvoston tai maakuntien.” Näin on todettu mm. 



                          

                           

 

29.6.2018 
Sivu 40 

 

 

 

Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutosohjelmassa syyskuussa 20178. Lisäksi 
alueuudistus.fi -sivuilla on todettu, että ”yhtiön toimialana ovat sosiaali- ja terveydenhuollon 
ja sen tietointegraation ja tiedolla johtamisen ja analytiikan uusien digitaalisten ratkaisujen 
kehittäminen ja käyttöönottopalvelut.” SoteDigi Oy:n tehtävänä on koota yhteen kansallista 
kehittämistyötä. SoteDigi toteuttaa tätä tehtävää ”yhtenäispolitiikan puitteissa 
valtioneuvoston toimeksiannosta tai valtioneuvoston tai maakuntien tilauksesta.”9 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietomäärä on suuri. Merkittävä osa tiedosta jää vaille todellista 
hyötykäyttöä eikä jalostu tietämykseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon raportointi on usein 
ylätasoista, hallinnon tarpeisiin tuotettua tietoa. Keskiössä ovat asiakasmäärät, käynnit ja 
esimerkiksi hoitovuorokaudet sekä käyttöasteet. Syvällistä, jalostettua tietoa ei 
pääsääntöisesti ole saatavissa. 

 

Edellä mainitusta seuraa, että tiedon hyötykäytön potentiaali on huomattava. Sote-tieto 
hyötykäyttöön strategiassa kehittämiskohteita on useita. Näistä on löydettävissä myös 
SoteDigi Oy:lle erilaisia hankeaihioita. Tällaisia aihioita ovat mm. digiratkaisut 
tiedonhallinnassa, tiedon yhteismitallistamisessa ja Kanta-tiedon hyötykäytössä.  

 

SoteDigi Oy:n hankekokonaisuudessa on tällä hetkellä mm. asiakkaan sähköiset sote-
palvelut. Nykyisessä hankekokonaisuudessa nousee esiin asiakkaan palvelupolkujen 
kehittämisen teema. Nykyisen hankekokonaisuuden osa-alueiden lisäksi SoteDigi Oy voisi 
kehittää maakuntien kanssa tiedon hyötykäyttöä henkilökohtaisessa hyvinvoinnissa ja sen 
edistämisessä. Tällä tavalla SoteDigi Oy täydentäisi ODA- ja Virtuaalisairaala-
hankekokonaisuuksia. Myöhemmin SoteDigi Oy voisi tuottaa maakunnille esimerkiksi 
sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) tehostavia 
digiratkaisuja. Nämä ratkaisut voivat olla maakuntakohtaisia tai valtakunnallisia. SoteDigi 
Oy:n tehtäväksi voi myös ehdottaa asiakaskokemuksen analysointiratkaisujen hankkimista 
ja kehittämistä. Teknisen tietojärjestelmän (alustan) hankkiminen olisi kuitenkin Vimana 
Oy:n vastuulla.  

 

SoteDigi Oy:n ensivaiheen hankesalkku voisi kehittyä maakunta-asiakkaan tarvitsemien 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ympärille. Kehitysyhtiön näkökulmasta juuri tähän 
ulottuvuuteen liittyy paljon odotuksia ja toiveita (ks. esimerkiksi Sote-tieto hyötykäyttöön 
2020 -strategia). Maakunta-asiakkaan tarvitsemien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
kehittäminen maakuntien käyttöön loisi SoteDigi Oy:lle oma, perustamismääritelmien 
mukaisen kehitystehtäviin keskittyvän palvelukeskusprofiilin.  

 

Edellä mainituista hankeaihioista ja rooleista ei saisi johtua, että SoteDigin tehtävät 
estäisivät maakunnissa ja yliopistosairaanhoitopiireissä tehtävän muun kehittämisen ja 
tutkimuksen. Lisäksi on huomattava, että SoteDigi Oy:n rooli kehitysyhtiönä täytyy ottaa 
huomioon maakuntauudistuksen onnistuneet toteuttamisen näkökulmasta. Uudet 

                                            
8 Asiakirja on osoitteessa 
https://alueuudistus.fi/documents/1477425/3223876/Ajankohtaistilanne_digimuutos-
ohjelma_syyskuu+2017.pdf/5b130008-eafd-4008-8bbb-8b4e0003eebf/Ajankohtaistilanne_digimuutos-
ohjelma_syyskuu+2017.pdf.pdf  
9 Valtioneuvoston periaatepäätös maakuntien tietojärjestelmien ohjaamisesta, hallinnoinnista ja 
kehittämisestä, https://vm.fi/paatos?decisionId=0900908f80545c5d  

https://alueuudistus.fi/documents/1477425/3223876/Ajankohtaistilanne_digimuutos-ohjelma_syyskuu+2017.pdf/5b130008-eafd-4008-8bbb-8b4e0003eebf/Ajankohtaistilanne_digimuutos-ohjelma_syyskuu+2017.pdf.pdf
https://alueuudistus.fi/documents/1477425/3223876/Ajankohtaistilanne_digimuutos-ohjelma_syyskuu+2017.pdf/5b130008-eafd-4008-8bbb-8b4e0003eebf/Ajankohtaistilanne_digimuutos-ohjelma_syyskuu+2017.pdf.pdf
https://alueuudistus.fi/documents/1477425/3223876/Ajankohtaistilanne_digimuutos-ohjelma_syyskuu+2017.pdf/5b130008-eafd-4008-8bbb-8b4e0003eebf/Ajankohtaistilanne_digimuutos-ohjelma_syyskuu+2017.pdf.pdf
https://vm.fi/paatos?decisionId=0900908f80545c5d
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kehitysaihiot sitovat maakuntien resursseja kriittisessä vaiheessa. Näin ollen SoteDigin 
roolitus olisi määriteltävä täsmällisesti sekä ajallisesti että tehtävien näkökulmasta.  

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä järjestäjän digipalvelut ja sote-tiedolla johtamisen tietojärjestelmäpalvelut -projektien 
loppuraportissa on kuvattu keskeiset ja kriittiset maakuntajärjestäjän tehtäväkokonaisuudet 
ja ehdotukset kansallisesti kehitettävistä tietojärjestelmäratkaisuista. Keskeiset ja kriittiset 
maakuntajärjestäjän toiminnan osa-alueet, joissa maakuntajärjestäjän täytyy onnistua, ovat 
toimintaympäristön hallinta, asiakkuuden hallinta, palvelujen ja viranomaistehtävien hallinta, 
tuottajien hallinta ja talouden hallinta.  

 

Loppuraportissa on otettu kantaa myös siihen mitkä maakuntien viitearkkitehtuurin (MVA) 
mukaiset kyvykkyysalueet tietojärjestelmäratkaisujen näkökulmasta voisi toteuttaa 
yhteisesti ja toisaalta maakuntakohtaisesti. Keskeisimmiksi yhteisen tekemisen 
asiakokonaisuuksiksi nousivat asiakkuudenhallintaratkaisu (CRM) sekä henkilö että 
yritysasiakkuuksien osalta, tiedolla johtamisen kokonaisuus (uusi nimiehdotus Maakuntien 
tietojohtamisen alusta -hanke), asiakaskokemus, hankintapalveluratkaisu, hajautettu MDM-
hallintamalli, asiakaslaskutus, toimintaympäristön hallinta ja tilannekuva sekä tilannekuvan 
visualisointikerros. Edellä mainittuihin ehdotuksiin päädyttiin maakunnille suunnattujen 
kyselyjen sekä Uudenmaan ja Keski-Suomen toteuttamien analyysien lopputulemina.  

 

Edellä mainittuja maakuntien yhteisen tekemisen aihioita voi arvioida usealta näkökulmalta. 
Ensinnäkin huomioon täytyy ottaa ehdotetun kokonaisuuden laajuus. 
Hankintapalveluratkaisu voidaan toteuttaa vähemmällä vaivalla ja työllä kuin esimerkiksi 
maakuntien tietojohtamisen alusta. Toiseksi hankeaihioiden arvioinnissa täytyy ottaa 
huomioon niiden merkittävyys. Yhteisen tekemisen perusratkaisuna ja myöhempien 
kehittämistoimenpiteiden näkökulmasta maakuntien tietojohtamisen alusta ja sen 
hankkeistaminen olisivat ilmeisen tärkeitä. Kokonaisuus on kuitenkin selvästi vaikeampi ja 
laajempi kuin esimerkiksi yhteisen hankintapalveluratkaisun toteuttaminen (riippuen 
määritelmästä). Kolmantena tärkeänä arviointiperusteena on yleinen toteutuskelpoisuus. 
Mitä suuremmasta ja kriittisemmästä kokonaisuudesta on kyse, sitä epävarmemmaksi 
yhteinen toteutus käy. Pullonkaulaksi voi tulla tarvittavan osaamisen irrottaminen nopealla 
aikataululla tai osaamisen senhetkinen puuttuminen. Neljänneksi ehdotusten arvioinnissa 
on otettava huomioon maakuntien tämän hetkinen tietojärjestelmäsalkku. Mikäli 
maakunnilla on jo laajennettavissa oleva toimiva ratkaisu, kiinnostus yhteisen ratkaisun 
toteuttamiseen on vähäisempi. 

 

Projektien lopputulemien arviointiin vaikuttaa erityisesti kaksi päätekijää. Ensimmäinen 
tekijä liittyy käytettävissä olevaan aikaan. Jo lähtökohtaisesti nyt käsillä olevan tuoreen 
loppuraportin ehdotukset ja suositukset tulevat keskusteluun ja päätöksentekoon erittäin 
myöhään sote- ja maakuntauudistuksen kokoluokkaan nähden. Toisaalta sote- ja 
maakuntauudistuksen aikataulut ovat vielä tätä kirjoitettaessa vailla lopullisia ratkaisuja eikä 
käytettävissä olevasta ajasta voida lausua mitään täsmällistä. Tästä seuraa, että tämänkin 
loppuraportin ehdotuksiin liittyviä päätöksiä jouduttaneen tekemään vailla toivottua 
lainsäädännön selkänojaa. Maakuntien käynnistymisen kannalta tämä on hankalaa, koska 
maakunnat eivät pysty useissakaan tietojärjestelmiin liittyvissä ratkaisuissaan enää 
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odottamaan mahdollisia yhteisiä ratkaisuja. Käytännössä siirtymä maakuntaa on 
ensisijaisesti turvattava. Tämä lisää halukkuutta tehdä maakuntakohtaisia ratkaisuja.  

 

Mikäli yhteiseen tekemiseen päädytään, päätösten yhteisestä tekemisestä pitäisi syntyä 
mahdollisimman nopeasti. Tämä koskee erityisesti Vimana Oy:lle ja SoteDigi Oy:lle 
kaavailtuja tehtäväkokonaisuuksia. Palvelukeskusten osaaminen ja henkilöresursointi on 
turvattava siten, että se vakuuttaa maakunnat. Palvelukeskusten pääomittaminen ei sinänsä 
riitä. Vaihtoehtona on, että maakunnat keskenään keräävät alkuvaiheessa eri laajuisia 
konsortioita yhteisen tekemisen taakse. Tämä vaihtoehto jättää ainakin alussa vähemmän 
tehtäviä valtakunnallisten palvelukeskusten suoritettavaksi. Valtakunnallisen tekemisen 
vaihtoehtona luonnollinen yhteisen tekemisen taso voisi olla nykyinen ERVA-taso (YTA-
taso). Vaihtoehtoja arvioitaessa on huomattava, että konsortiomalli todennäköisimmin 
johtaa pienempään kuin valtakunnalliseen tietojärjestelmäkehityksen kattavuuteen. Tästä 
tilanteesta myöhempi poispääsy voi olla vaikeaa. 

 

Toinen merkittävä aikaulottuvuuteen linkittyvä tekijä on riittävän yhteisen tahdon ja halun 
nostattaminen maakuntien välisen yhteisen tekemisen käynnistämiseksi. Tällä hetkellä 
mekanismit lähteä sitovasti kehittämään ja toteuttamaan valtakunnallisia 
järjestelmäkokonaisuuksia puuttuvat. Tästä syystä valtion rooli korostuu, vaikkei valtio 
sinänsä haluaisikaan määritellä maakuntien yhteisen tekemisen tasoa ja laajuutta (edellä 
mainitulla ei oteta kantaa ns. palvelukeskusten käyttövelvoitteeseen). Toinen vaihtoehto on 
antaa yhteisen tekemisen suosituksia ns. kärkimaakuntien tehtäväksi. Tämä tarkoittaa sitä, 
että yksi tai kaksi maakuntaa voisivat kerätä ympärilleen ryppään maakuntia yhtä kokonaista 
tietojärjestelmäratkaisua tai -kokonaisuutta varten. Valtio voisi tukea tätä työtä ja samalla 
kiinnittää laaja-alaisesti maakuntien resursseja yhteisen tekemisen taakse. Tällaisesta 
toimintamallista voisi syntyä aikanaan digiohjauspolitiikan kumppanuusmalli. 
Tarkoituksenmukaisimman mallin löytäminen edellyttää harkintaa ja keskustelua 
maakuntien, ministeriöiden ja palvelukeskusyhtiöiden kanssa. Joka tapauksessa 
tietojärjestelmäpalveluiden ja -ratkaisuiden yhtenäistämiselle tulee olla selkeä, yhdessä 
suunniteltu ja kaikille sidosryhmille viestitty toimintasuunnitelma. Tämä edellyttää huolellista 
hankesuunnittelua.   

 

Edellä luonnosteltu kumppanuusmalli tarkoittaa sitä, että palvelukeskukset toimivat lähellä 
maakuntia ja kuuntelevat maakuntien tarpeita. Palvelukeskusten pääasialliseksi tehtäväksi 
nähdään koordinoida toimittajahallintaa maakuntien toimeksiantojen toteuttamiseksi. 
Kahdeksantoista erikokoisen maakunnan kyseessä ollessa SoteDigi Oy:n ja Vimana Oy:n 
roolin on oltava selkeä. Kummankin maakuntien palvelukeskuksen tulee olla 
mahdollisimman lähellä maakuntia. Käytännössä toimiva yhteistyö edellyttänee myös 
maakuntien yhteisen kannanmuodostumista suhteessa palvelukeskuksiin ja niille 
annettaviin toimeksiantoihin. Maakunnat näkevätkin palvelukeskusten rooliksi ensisijaisesti 
toimeenpanon ja tietojärjestelmäpalvelujen asiantuntijuuden. Tämä on ilmaistu myös 
Gartnerin loppuraportissa valtiovarainministeriölle (31.5.2018)10. Siinä todetaan, että 
”SoteDigi, Vimana ja Kasvupalvelut keskittyvät innovaatiotoiminnan koordinointiin, 
tietoteknistenpalveluiden tuottamiseen ja digitalisaation hyötyjen mahdollistamiseen.” 
Palvelukeskuksia ei tulisi käyttää valtion ohjausvälineinä. Ohjaus olisi järjestettävä muuta 
kautta. 

                                            
10 Loppuraportti on osoitteessa 
https://alueuudistus.fi/documents/1477425/5462223/Yhteiset+digitaaliset+ratkaisut+maakuntauudistuksessa/
04cb8095-2f12-4ed3-b895-46e1dbf20e5e/Yhteiset+digitaaliset+ratkaisut+maakuntauudistuksessa.pdf  

https://alueuudistus.fi/documents/1477425/5462223/Yhteiset+digitaaliset+ratkaisut+maakuntauudistuksessa/04cb8095-2f12-4ed3-b895-46e1dbf20e5e/Yhteiset+digitaaliset+ratkaisut+maakuntauudistuksessa.pdf
https://alueuudistus.fi/documents/1477425/5462223/Yhteiset+digitaaliset+ratkaisut+maakuntauudistuksessa/04cb8095-2f12-4ed3-b895-46e1dbf20e5e/Yhteiset+digitaaliset+ratkaisut+maakuntauudistuksessa.pdf
https://alueuudistus.fi/documents/1477425/5462223/Yhteiset+digitaaliset+ratkaisut+maakuntauudistuksessa/04cb8095-2f12-4ed3-b895-46e1dbf20e5e/Yhteiset+digitaaliset+ratkaisut+maakuntauudistuksessa.pdf
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Edellä mainittujen ongelmien voittamiseksi voidaan osin soveltaa Gartnerin esittämää 
jalkautusta palvelujen ja ratkaisuiden yhtenäistämiselle (yhtenäistämistiekartta). 
Jalkautuksen tulee olla selkeä, yhdessä suunniteltu ja kaikille sidosryhmille viestitty. Apuna 
voidaan käyttää yhteistä toimintasuunnitelmaa. Gartnerin ehdotuksessa lähtöpiste on 
selvitys nykyisistä järjestelmistä ja sopimuksista. Ehdotuksen tavoite on vaativa. Järjestäjän 
digipalvelut ja sote-tiedolla johtamisen tietojärjestelmäpalvelut -projekteissa yritettiin luoda 
näkymää maakuntien tietojärjestelmäsalkkuun. Lopputulemana oli, että tällainen selvitys on 
mahdollista tehdä vain hyvin yleisellä tasolla projekteille annetun aikamäärän rajoissa. 
Lisäksi sopimuskysymyksiin ei otettu kantaa. Kuitenkin mm. Uudellamaalla 
sopimusasioiden parissa työskentelee useita täysipäiväisesti rekrytoituja henkilöitä. 
Käytännössä Gartnerin ehdotus ei tältä osin ole toteuttamiskelpoinen.  

 

Gartnerin tietoteknisten palvelujen yhtenäistämistiekartta vaiheistuksineen on muilta osin 
paremmin toteutettavissa. Esimerkiksi uusien yhteisten ratkaisujen edistäminen on 
konkreettisesti tärkeää. Yhtä lailla tärkeää on suunnitella palvelukeskusten tarjoamaa ja 
ottaa käyttöön valtakunnallisia palveluja.  

 

Ennen lopullisten poliittisten päätösten selkiytymistä maakunta- ja soteuudistuksen 
digimuutoksen hanketoimisto voisi toimia väliaikaisena ohjaavana tahona maakuntiin päin 
valtakunnallisesti sovittavien tavoitteiden eteenpäin viemisessä. Tällä ratkaisumallilla 
voitaisiin edistää valtakunnallisesti maakuntien kesken sovittujen tavoitteiden eteenpäin 
viemistä. Hanketoimiston roolina olisi turvata hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen 
rahoitus toteutukselle. Toisena kohtana hanketoimisto voi tukea Vimana Oy:n ja SoteDigi 
Oy:n kehittymistä toimiviksi maakuntien palvelukeskuksiksi maakuntien 
kehittämisehdotusten mukaisesti. Kolmantena näkökulmana on, että hanketoimisto tukee ja 
edistää maakuntien välistä yhteistyötä. Joka tapauksessa tämän loppuraportin ehdotusten 
vauhdittamiseksi ja varmistamiseksi tarvitaan vahva hankehallinto ja hankkeille selkeä 
projektointi. Hankkeisiin ja niiden alaisiin projekteihin tulee sitouttaa merkittävät kansalliset 
toimijat ja mahdollisimman suuri joukko maakuntia.  

 

Ensimmäinen tiedolla johtamiseen liittyvä konkreettinen hankesuunnitelma esitellään 
29.8.2018 digimuutosjohtoryhmässä. Tavoitteena on käynnistää mahdollisimman nopeasti 
maakuntayhteinen tietojärjestelmäkokonaisuus. Tämä hankekokonaisuus muodostuisi 
pääasiassa maakuntien tietojohtamisen alusta -hankkeesta. Edellä mainittuun hankkeeseen 
voisi yhdistää hajautetun MDM-hallintamallin, toimintaympäristön hallinnan ja tilannekuvan 
sekä tilannekuvan visualisointikerroksen kokonaisuudet. Toisena kokonaisuutena 
ehdotetaan hankkeistettavan asiakkuudenhallinta maakuntien yhteisenä toteutuksena. 
Tämä voisi ensi vaiheessa sisältää yritys-CRM -ratkaisun.  

 

STM on myös käynnistänyt kokonaisarkkitehtuurityön asiakaskokemuksen keräämisestä. 
Tästä tiedosta riippumatta järjestäjän digipalvelut ja sote-tiedolla johtamisen 
tietojärjestelmäpalvelut -projektien työnaikana syntyi ajatus asiakaskokemustietoon liittyvän 
järjestelmäkokonaisuuden kehittämisestä. Oleellista on pystyä kiinnittämään 
asiakaskokemus palvelutapahtumaan. Samalla on pysyttävä toteuttamaan 
maakuntaerityistä asiakaskokemustiedon keruuta. 
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8 LOPUKSI 

 

Tässä loppuraportissa on kuvattu maakuntajärjestäjän tarvitsemia digitaalisia järjestäjän 
työvälineitä ja sote -tiedolla johtamisen tietojärjestelmiä. Loppuraportissa on kuvattu 
järjestäjän tehtävät ja niiden liittyminen maakuntien viitearkkitehtuuriin. Samoin on kuvattu 
maakuntien vastaukset yhteisen tekemisen ehdotuksiin. Lisäksi raportissa on pohdittu 
Vimana Oy:n ja SoteDigi Oy:n tehtäviä suhteessa yhteisen tekemisen ehdotuksiin.  

 

Maakunta- ja sote- uudistus on laaja ja merkittävä uudistus, jossa luodaan kokonaan uusi 
hallinnollinen organisaatiotaso. On ilmeistä, että uudistus koskettaa lukematonta määrää 
tietojärjestelmiä. Siksi tämä loppuraportti ei ole voinut muuta kuin sivuta maakunta- ja sote- 
uudistukselle tärkeitä tietojärjestelmäkysymyksiä. Projektityöskentelyn aikana ei ole ollut 
mahdollista ottaa kantaan siihen, miten yhteiseksi tekemiseksi päätetyt ratkaisut tulee 
toteuttaa. Loppuraportissa on voitu ottaa ainoastaan kantaa siihen mitä tulisi toteuttaa. 
Käytännön toteutukset ovat jatkosuunnittelun asiaa. Toivottavasti tämä loppuraportti toimii 
keskustelun innoittajana ja herättää kiinnostusta maakunnallisten, yhteistyöaluetason tai 
kansallisten tietojärjestelmäkokonaisuuksien pohtimiseksi.  

 

 

 


