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Tähtäimessä  

aktiivinen kansalainen ja  

sote-palvelujen vaikuttavuus 

 

Aktiivinen kansalainen 

 ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnista ja terveydestä 

 osallistuu kumppanina omien asioidensa ja sairauksiensa hoitoon 

 

Sote-palvelujen vaikuttavuus 

 Teknologian ja tietovarantojen aktiivinen hyödyntäminen 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, ehkäisevässä työssä ja 

palvelujärjestelmässä 

 laajentaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamahdollisuuksia 

 on tärkeä osa rakenneuudistusten toteuttamista 

 kansalaiset ja ammattilaiset mukaan palvelujen kehittämiseen 
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Kansalainen - pystyn itse 

Elämänhallinta 

 saan luotettavaa hyvinvointitietoa 

 käytössäni on päätöksen tuki ja tietämys 

 käytän terveyshyötyjä tuottavia sähköisiä palveluita, esim 

omamittauksia 

 asioin sähköisesti sote-palveluntuottajien kanssa 

 minulla on henkilökohtainen sektori- ja organisaatiorajat ylittävä 

kokonaissuunnitelma 

  

Valinnanvapaus 

 saan laatu- ja saatavuustietoa sote-palveluista 

 

Omat tiedot 

 voin kirjata omia terveys- ja hyvinvointitietoja kansalliselle alustalle 

 suostumuksellani tiedot ovat myös ammattilaisten käytössä 
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Kansalliset, alueelliset 

ja kuntien  

asointiportaalit 

Sote-alueiden  

sähköiset palvelut 

Hyvinvointi- ja  

terveystietojen  

hallinta-alusta 

Kanta,Kansa, 

tiedon- 

hallintapalvelu 

Tunnistaminen  

ja 

valtuutus, 

 

Palveluhakemisto, 

palveluvaaka 

Omahoidon ja sähköisen  

asioinnin  

yhteiset palvelut  

 

Avoimet rajapinnat ja kansalliset ja alueelliset integraatioratkaisut 

Sote-alueiden  

sähköiset palvelut 
App 

kansalaisen itse 

valitsemat palvelut  

”Innovaatioportaali” 

Kansalaisille suositeltavien  

sovellusten julkaisu 

Asiakas- ja  

potilastietojärjestelmät 

STM STM  VM 

 VM 

STM 

Sote- 

alueet 

Sote- 

alueet 
Sote- 
tuottajat   ? 

Sote- 

Aluee

t 

Sote- 
tuottajat 

Vastuutaholla päävastuu  

rahoituksesta ja  kehittämistyön 

ohjauksesta 

1. Hallinta-alusta 

2. Sote-alueiden yhteiset palvelut 

3. Valinnanvapauden tukeminen 

4. Kehittämisohjelma ja arviointi 

5. Asiakaskohtainen kokonaissuunnitelma 
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Ammattilainen - kyvykkäille käyttäjille fiksut 

järjestelmät 

Tavoitteet 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on käytössään 

työtä ja sen toimintaprosesseja tukevia tietojärjestelmiä.  

 Sähköiset sovellukset ovat ammattilaisten käytössä. 

 

Toimenpiteet 

 kansalliset kriteerit tietojärjestelmien käytettävyydelle 

 päätöksenteon tuki ammattilaisten käyttöön 

 ammattilaisten koulutus 

 käyttäjät mukaan kehittämiseen 
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Palvelujärjestelmä 

- rajalliset resurssit oikeaan käyttöön 

Tavoitteet 

 asiakas- ja potilastiedot käytössä 

 sähköisen tiedonhallinnan ratkaisut lisäävät 

palvelujärjestelmän vaikuttavuutta ja tehokkuutta 

 palvelujen saatavuus ja esteettömyys paranevat 

sähköisten ratkaisujen avulla 

Toimenpiteet 

 lainsäädäntö sote-tietojen käytöstä 

 sosiaalihuollon tietovarantoratkaisu osaksi Kantaa 

 Kantapalvelujen käyttöönotot ja sisältölaajennukset 

 sähköisten palveluiden kehittäminen ja käyttö 

 prosessituki ja toiminnanohjaus 
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Tiedon jalostaminen ja tiedolla johtaminen -  

tiedä ensin, johda  sitten 

Tavoitteet 

 Tietoaineistot tukevat reaaliaikaisesti palvelutuotannon 

johtamista ja yhteiskunnallista päätöksentekoa 

 Tietoaineistot tukevat tutkimus-, innovaatio- ja 

elinkeinotoimintaa 

 

Toimenpiteet 

 Lainsäädäntö sote-tietojen toissijaisista käyttötarkoituksista 

 Tiedon toissijaisen käytön kehittäminen ja resursointi 

– väestötason indikaattorien ja tilastojen kehittäminen, tiedonkeruun 

rationalisointi 

– Yhteinen tiedon toissijaisen käytön infrastruktuuri kansallisten tietovarantojen 

ja rekisterien päälle 
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Ohjaus ja yhteistyö - 

siiloista samaan säveleen 

Selkeät tiedonhallinnan yhteistyö- ja ohjausrakenteet 

 osana sote-uudistusta 

 sote-alueiden ja  valtakunnallisten toimijoiden 

yhteistyömalli 

 kansallisten ratkaisujen päätöksenteon ja 

rahoituksen malli 

 

=> Toimeenpano strategian toimeenpanon 

yhteydessä, kunnes rakenneuudistus selvillä 
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Infostruktuuri  

- Pohja kuntoon 

 Tavoitteena toimiva tuotanto ja yhteensopiva 

kehittäminen 

– Yhteentoimiva ja modulaarinen arkkitehtuuri 

– Tietoturva: saatavuus, eheys ja suojaus 

– Riittävät tietoliikenneyhteydet 

– Hyvät hankinnat 

 Toimenpiteet 

– Kokonaisarkkitehtuuri käyttöön  

– Standardien kehittäminen ja niiden käytön ja levittämisen tuki 

– Tietoturvan ja tietosuojan takaaminen 

– Tietoliikenneyhteyksien parantaminen 

– Yhteistyö kehittämisessä ja hankinnoissa 
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Kansallisen palveluväylän ensimmäisiä 

hyödyntämiskohteita 
 1. Väestötietojärjestelmän tiedot ja palvelut kansallisen 

palveluväylän avulla yhdenmukaisella tavalla sote-toimijoiden 

käyttöön 

2. Kansallinen palveluväylä mahdollistavana välineenä kansallisen 

valtuutus- ja puolesta asiointipalvelun toteuttamisessa 

3. Sosiaali- ja terveydenhuollon resurssi- ja ajanvaraustietojen 

välittäminen SADe - ohjelmassa kehitettävän ajanvarausratkaisun 

tarpeisiin 

4. Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnolliset tiedot kulkemaan 

palvelun järjestäjän ja tuottajan välillä ostopalvelu- ja 

palveluseteliprosesseista (SADe PSOP - hanke) 

5. Omien terveys- ja hyvinvointitietojen välittäminen palveluväylän 

avulla kansallisen terveys- ja hyvinvointitaltion ja sähköisten 

palveluiden välillä 

6. Sähköisten todistusten ja lausuntojen välittäminen 
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 Sähköisten palvelujen lisäarvo: 

 Asiakkaille: vaivattomampaa arkea, parempaa 

omien asioiden hoitoa ja tietojen hallintaa, 

mahdollisuutta toimia omaehtoisesti, palvelujen 

parempaa laatua halvemmalla, palvelutarpeen 

minimointia 

 Palvelun järjestäjille, tuottajille, tarjoajille: uusia 

palveluinnovaatioita, entistä tuottavampaa ja 

kustannustehokkaampaa toimintaa 

 Uutta yritystoimintaa, yritysten ja koko 

kansantalouden kilpailukyvyn kasvua    

 
12 

Digitalisoinnin hyötyjä 
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KIITOKSET  

 

Riskikysely 24.3. saakka!: 

https://player.myzef.com/soteministerio/ajax/?q=4-

m29DISgL 

 

Innokylä - toimeenpanon materiaalit ja kommentointi: 

https://www.innokyla.fi/web/verkosto1248184 

 

LinkedIn - keskusteluryhmä: 

http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=6526167&trk=an

et_ug_hm   

 

Strategiadokumentti: 

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1900412#fi 

https://player.myzef.com/soteministerio/ajax/?q=4-m29DISgL
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https://www.innokyla.fi/web/verkosto1248184

