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STM hankekokonaisuus 

2 

Valinnanvapauden KA:n ja sote-
muutosten toimeenpanohanke 

PROJEKTIT Valinnanvapauden 
tiedonhallintapalvelut 

(Vati, KELA) 

Kanta-palveluiden 
muutokset Soteen 
(Soutu  - THL/Kela) 

SOTERI - Valviran 
organisaatiorekisteri 

(/tietopalvelu)  

Suomi.fi palveluiden 
hyödyntäminen -
valinnanvapaus ja 
palvelutietovaranto 

Kokonaisarkkitehtuuri 
- ylläpito / hallinta ja 

täydennykset 

Palveluluokitukset 
(THL)  

+ 
tietorakennevalmistelut 
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PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA 

 Taustalla THL:ssa toteutettu esiselvitys (kevät 2017) ja valinnanvapauden KA työ 

Havainnot:  

 Sote-palvelujen sisällölliseen luokitteluun ja kuvaamiseen kohdistuu runsaasti 
ajankohtaisia tarpeita 

 Sote-palvelujen luokittelussa käytössä suuri joukko luokituksia, jotka eivät ole 
keskenään yhteensopivia 

– mm. tilastointi ja rekisterit, lupaprosessit, potilasasiakirjat, toiminnanohjaus jne.  

 Mikään olemassa oleva luokitus ei sellaisenaan ratkaise palveluiden luokitteluun 
liittyviä tarpeita 

 Luokituksia syytä sovittaa yhteen sekä koordinoida eri tahoilla tehtävää 
kehittämistyötä 
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TULOKSET JA HYÖDYT 

 Tulokset 

– tarkennetut tarvekuvaukset keskeisistä palveluluokitukseen liittyvistä 
käyttötarpeista 

– valmiiden luokitusten pohjalta koottu ratkaisuehdotus näihin tarpeisiin 

 Ehdotus luokitusjoukosta ja näiden välisistä yhteyksistä ja suhteista 

– Ehdotus hallintamallista luokitusten kehittämisessä 

 Keskeiset hyödyt 

– Selkeä malli eri hankkeille ja toimijoille palvelujen luokittelemiseen 
valinnanvapaudessa ja sote-uudistuksessa 

– Tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edellytysten parantuminen 
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TARPEET 

Luokitusratkaisun tarve palautuu valinnanvapauden KA -työn kirjaukseen 

”Valinnanvapauden arkkitehtuurin toteuttaminen edellyttää tiettyjä yhteisesti sovittuja luokituksia. Yhteinen 
palveluluokitus tarvitaan palveluntuottajien rekisteröitymisestä ja maakunnan palveluiden hallinnasta asiakkaan 
palveluiden löytämiseen sekä palvelutuotannon vertailtavuuteen asti. […]” 

Luokitusratkaisun rakentamisessa on huomioitu seuraavat näkökulmat 

 Lainsäädäntö (erityisesti valinnanvapauslaki) 

 Valinnanvapauden tiedonhallintapalveluiden (ml. palveluntuottajan rekisteröityminen) 
toimivuus. 

 Kansallisten luokitusten käyttötavat ja yhteensovittamisen tarpeet 

 Valinnanvapauspilottien aikataulu 

– Luokitusratkaisun toimivuus ja tarpeiden konkretisoituminen   
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Tunnistettu käyttökohde Kuvaus  Tietojärjestelmä 
(vastuutaho) 

Toimijat Kansallisesti 
yhteensovitettavat 
luokitukset ja ryhmittelyt 

Palveluntuottajan 
rekisteröityminen 

Palveluntuottajan rekisteröityessä 
palveluntuottajarekisteriin määritellään palvelut, 
joita palveluntuottaja voi tarjota eri 
toimipisteissään 

Kansallisesti 
keskitetty: Soteri 
(Valvira) 

Valvira/Luova 
Palveluntuottaja 

Valveri-palvelualat 

Valinnanvapauden ja 
palvelutuotannon 
seuranta 

Valinnanvapausjärjestelmään tallennetaan 
asiakkaan tekemät palveluntuottajavalinnat, 
asiakkaan palveluntuottajalla saamat palvelut, 
maakuntien palveluntuottajien kanssa tekemät 
sopimukset ja palveluntuottajille maksetut 
korvaukset. 

Kansallisesti 
keskitetty: 
palvelutuotannon 
seurantapalvelu (Kela) 

Palveluntuottaja 
Kela 
Tilastoinnista ja 
raportoinnista vastaavat 
tahot (esim. THL) 

Hilmo-palvelualat 
PTH AVO –palvelumuoto 

Maakunnan 
palveluntuottajien hallinta 

Palveluntuottajat ilmoittautuvat maakunnan 
palveluntuottajaksi (esim. suora valinta, 
asiakasseteli). Maakunnan ja palveluntuottajan 
välisiä sopimusten tarkastelu/käsittely.  

Kansallisesti 
keskitetty: 
tuottajanhallinta-
palvelu (Kela) 

Maakunta 
Palveluntuottaja 

Sote-keskuksen ja suun 
hoiton yksikön valinta 
 

Kansalainen valitsee itselleen oman sote-
keskuksen tai suun hoidon yksikön, jota voi 
halutessaan vaihtaa 6 kk välein 

Kansallisesti 
keskitetty: Omakanta 
(Kela) 

Kansalainen 
Maakunta / 
palveluntuottaja 
Kela 

 
 

Kansalaisen 
valinnanvapaus 

Kansalaisella on käytössään julkisessa 
tietoverkossa oleva portaali, jossa maakunnan 
tuottamia palveluita ja palveluntuottajia voi 
vertailla keskenään 

Maakunnallinen 
ylläpito, kansallisesti 
keskitetty: suomi.fi 
(VRK)  

Kansalainen 
Maakunta / 
palveluntuottaja 
VRK 

Julkisten palvelujen luokitus 
Suomi.fi-palvelukuvaukset 



LUOKITUSRATKAISUN YLEISET 

PERIAATTEET 

19.6.2018 Niina Peränen, THL 7 

 
Luokitusperiaate 
 

 
Valmisteluun valittu periaate 

Luokituksen taso 
 

Yleinen luokitus/tarkan tason luokitus Yleisen tason luokitus, jota käyttäjät voivat 
halutessaan tarkentaa 

Hierarkkisuus Hierarkia / yksi taso Pyritään yhteisiin pääluokkiin, joiden alla yksi 
alataso 

Luokkien keskinäinen poissulkevuus Poissulkevat / ei-poissulkevat Toisensa poissulkevat luokat 

Luokittelulähtökohta Esim. lainsäädäntö, säädökset, valtakunnallisesti 
yhtenäiset tietorakenteiden käyttöön tai 
viranomaistoimintaa liittyvä jne 

Valinnanvapauden KA:n toimeenpano, tuleva 
sote-lainsäädäntö 

Kohderyhmät  Esim. ikäryhmät, erityisryhmät, yleiset palvelut 
ilman kohderyhmiä 

Lähtökohtana yleiset luokat, kytkös 
kohderyhmäluokitteluun huomioitava 
lupatoiminnan ja HEBU-palveluiden osalta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palveluntuottajan rekisteröinnissä ja  

lupatoiminnassa tarvittavat palvelut 

LUOKITUSKOKONAISUUDEN RAKENNE 
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Sote VV 

palvelut ”ns. 

master-

luokitus” 

Suoran valinnan 

palvelut 
Henkilökohtaisella 

budjetilla 

 tarjottavat 

palvelut 

Asiakassetelillä 
tarjottavat palvelut 



ESIMERKKI 
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Pääluokka Alemmat luokat Lisätietoa Vastaavuus: JHS Maakuntien palveluluokitus 

Kotihoito ja kotipalvelut • Kotipalvelu 
• Kotipalveluiden tukipalvelu 
• Kotisairaanhoito 
• Henkilökohtainen apu 

Tätä tarkemmat 
luokat itse 
määriteltävissä 

 
• Muille kuin lapsiperheille tarkoitetut kotipalvelut, 

kotisairaanhoito ja kotihoito 
• Lapsiperheiden kotipalvelut ja perhetyö 

Asumispalvelut • Palveluasuminen 
• Tuettu asuminen 
• Tehostetettu palveluasuminen 
• Muu asumispalvelu 

• Iäkkäiden tavallinen palveluasuminen 
• Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelu 
• Päihdekuntoutujien asumispalvelu 
• Vammaisten asumisen muu tuki ja palvelut kuin 

ympärivuorokautisen avun ja tuen sisältävät 
asumispalvelut 

jne. 

Kuntoutus ja terapiapalvelut • Fysioterapia 
• Toimintaterapia 
• Puheterapia 
• Muu kuntoutus tai erityisterapia 

Röntgen, laboratoriot ja muut 
tutkimuspalvelut 

• Laboratoriopalvelu 
• Kuvantamispalvelu 
• Muu tutkimuspalvelu 



TYÖ JATKUU… 

 Projekti päättyy kesäkuussa 2018 

– Kansallinen luokitusratkaisu versio 1.0 

 Luokitteluratkaisua tulee täydentää ja kehittää eteenpäin 
yhdessä 

– Lupaviranomaiset 

– Maakunnat 

– Kansallisten tiedonhallintapalvelujen kehittäjät 

– jne. 
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YHTEYSTIEDOT 

 

 

Niina Peränen 

kehittämispäällikkö,  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 

etunimi.sukunimi@thl.fi, 029 524 8046 
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