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Nostot 

Palvelujärjestelmä on kokonaan uusi. Muutosprosessi on tietohallinnon näkökulmasta erittäin suuri ja 

kestää yli vuosikymmenen. Monet vielä avoimet kysymykset tulevat vaikuttamaan käytännön toteutusten 

onnistumiseen ja siihen, missä määrin toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä syntyy. 

 Yhdenvertaisten ja kustannusvaikuttavien palvelujen varmistamisessa tarvittava tietohallinto on 

lakiluonnoksen pohjalta mahdollinen, mutta ei synny ilman järjestäjän tiedonhallinnan 

kyvykkyyttä. Laissa esitetty asetelma edellyttää palvelujen tuottajien tietojärjestelmistä erillisiä 

järjestäjän omia tietojärjestelmiä tietojen käsittelyyn. 

 Maakuntien oman, ei kilpailun piirissä olevan, palvelutuotannon osalta IT-integraation 

mahdollisuudet paranevat, mutta maakuntien mahdollisuudet ohjata markkinoilla toimivien 

yritysten tietohallintoa voivat olla rajalliset.  

 Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen ja yhtiöittäminen tuovat potilas- ja asiakastietojen 

käsittelyyn, mukaan lukien tiedon integraation ja toiminnanohjauksessa tarvittavan tiedon 

käsittelyn, uuden asetelman, jonka onnistunut toteuttaminen edellyttää kokonaan uusia 

tietohallinnon ja tiedonhallinnan ratkaisuja. Onnistunut siirtyminen nykyisistä ratkaisuista uusiin 

ratkaisuihin ei ole itsestäänselvyys. 

 Tiedonhallinta tekee uudenlaisen tietojohtamisen mahdolliseksi, mutta käytännön toteuttaminen 

tulee toimeenpanovaiheessa sisältämään paljon työtä ja edellyttää uudenlaisia toimintaprosesseja, 

joille lakiluonnos kuitenkin antaa pohjaa, kunhan eri toimijoiden roolit ovat selkeitä ja osaaminen 

varmistetaan. 
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Tiivistelmä: THL:n yhteisen arviointiraportin teksti 

Kunnat riippuvaisiksi maakuntien tiedonkeruusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.  

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tietoa tulee kerätä, raportoida ja käyttää kuntien päätöksenteossa. 

Lakiehdotuksen mukaan kunnat tulevat riippuvaiseksi maakunnilta saamastaan palvelujärjestelmää 

koskevasta tiedosta, sillä kunnilla ei ole uudistuksen jälkeen pääsyä palvelujen tuotantotietoihin. 

Maakuntien tehtävänä on auttaa kuntia, mutta maakuntien tiedonhallintakyvykkyys voi vaihdella, ja erot 

heijastuvat suoraan alueen kuntien mahdollisuuksiin hyödyntää tietoa päätöksenteossa. Pienemmissä 

kunnissa omat voimavarat valmistella tietopohjaa kunnan päätöksentekijöille voivat jäädä vähäiseksi.  

 

Yhdenvertaisten ja kustannusvaikuttavien palvelujen varmistamisessa tarvittava tietohallinto on 

lakiluonnoksen pohjalta mahdollinen, mutta ei synny ilman tiedonhallinnan kyvykkyyttä. Asetelma 

edellyttää palvelujen tuottajien tietojärjestelmistä erillisiä omia tietojärjestelmiä tietojen käsittelyyn. 

Yhteentoimivat tietojärjestelmät ovat keino yhdenvertaisuuden ja palvelujärjestelmän vaikuttavuuden 

varmistamisessa. Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen tuo potilas- ja asiakastietojen käsittelyyn ja 

toiminnanohjauksessa tarvittavan tiedon käsittelyyn uuden asetelman. Nykyisin terveyskeskukset, 

sosiaalitoimistot ja sairaanhoitopiirit hallinnoivat näitä tietoja omissa tietojärjestelmissään itse. Uudessa 

palvelurakenteessa järjestäjällä ei enää ole vastaavalla tavalla suoraan omassa käytössään sitä dataa, joka 

syntyy ja hallitaan asiakasprosesseissa. Pelkkä rekisterinpidon vastuuttaminen maakunnille ei synnytä 

sellaista maakunnallista tietojärjestelmäratkaisua, joka varmistaa sen, että järjestäjällä on käytössään 

tarvittava tieto palvelujärjestelmän vaikuttavuuden ja tavoitteiden seurantaan. Lakiluonnos viittaa 

maakunnalle annettavien tehtävien perusteella siihen, että maakunnilla oletetaan olevan omaa 

tiedonhallintakapasiteettia ja oma tietovarasto. Lakiluonnos ei sisällä kuvausta miten, arkkitehtuuri- eli 

tietojenkäsittelymielessä, maakunta järjestäjänä ja omana oikeushenkilönään hallinnoisi ja käsittelisi eri 

palvelujen tuottajien tuotannossa syntyvää tietoa.  

Palveluprosesseissa on mahdollista liikuttaa tietoa organisaatioista toiseen vain, jos niiden 

tietojärjestelmät ovat yhteentoimivia. Kanta-arkkitehtuuriin liittymiseksi on jo olemassa kansalliset 

toimivaltasäädökset asiakas- ja potilasasiakirjatiedon osalta, mutta lakiluonnoksen pohjalta on vaikea 

ymmärtää, kuka ja miten antaa tietojärjestelmien yhteentoimivuusvelvoitteet siinä aluearkkitehtuurissa, 

jossa toteutetaan maakunnan asukkaiden palveluprosessit monituottajamallissa. Tiedonkäsittely ja 

tietojärjestelmiin liittyvät käytännön ratkaisut voivat muodostua erityisen hankaliksi maakunnille, joiden 

palvelutuotannosta merkittävä osa järjestetään muiden maakuntien alueella.  

Arkkitehtuurissa jää myös hahmottumatta, miten maakunta käytännössä saa tietoonsa sen, millaisia 

asiakirjoja sen rekisterinpitovastuun alla on, ja miten se hoitaa niihin liittyviä rekisterinhallinnon toimia 

kun sillä ei ole asiakas- ja potilasasiakirjaliikenteessä suoraa kosketusta asiakirjoihin, jotka kulkevat 

palvelujen tuottajilta Kanta-järjestelmään. Maakunnalla on tehtäviä, joiden hoitamiseksi tarvitaan 

yksilötason tietoja, mutta se on eri tehtävä kuin asiakirjojen hallinnollinen käsittely ja arkistointi. 

Lakiluonnoksen mukaan tehdään sopimukset palvelujen tuottajien kanssa. Nämä sopimukset ovat 

mekanismi ohjata palvelujen tuottajia. Tämä on ainoa tunnistettu mekanismi, joka välittää rekisterinpitoon 

liittyviä asiakastietolain mukaisia hallintoasioita rekisterinpitäjän ja tuottajan välillä, mikä on uusi 

hallinnollinen etäisyys, jollaista nykyjärjestelmässä ei ole.  

 

Kustannustehokkuuden kehitys todentuu vasta muutosvaiheen jälkeen. 

Yhteistyöalueilla maakunnat voivat yhdessä sopien huolehtia tietohallintoyhteistyöstä ja alueellisista 

ratkaisuista niiden palvelujen tuottajien kesken, jotka tuottavat maakuntakonserneissa sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluja. Tietojärjestelmien yhteinen ylläpito ja jatkokehittäminen on käytännön 

toimijoiden keskuudessa arvioitu kustannustehokkaammaksi kuin erikseen toimiminen. Yksityisten 

palvelujen tuottajien asema on nyt uusia näkökulma, jonka suhteen maakuntien toimivaltakysymysten 

tarkastelu on vielä kesken. Voidaan kuitenkin arvioida, että muutos ei helpota tietojärjestelmien 

yhteensovittamistyötä.  
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Raportoidut kustannustiedot eivät vahvista alueellisesti yhteisten tietojärjestelmäratkaisujen 

kustannustehokkuutta. Toistaiseksi aluetietojärjestelmäuudistukset eivät näyttäydy muita ratkaisuja 

edullisempina, mutta asian selvittelyä on syytä jatkaa. Uudistuksen alkuvuosina tarvitaan joka tapauksessa 

kustannuksia lisäävää tietojärjestelmien uudistamista. Muutostyövaihe kestää 10–15 vuotta. 

Arviointiaineiston perusteella ei ole mahdollista arvioida, tuleeko muutoksen jälkeinen ICT:n käyttö ja 

investoiminen nykytilannetta edullisemmaksi.  

 

Tietojärjestelmien integraatioedellytykset jäävät vielä avoimeksi. 

Lakiluonnos ei sellaisenaan luo sosiaalipalvelujen ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon 

tietojärjestelmien integraatiota, mutta ei sitä myöskään estä. Mikäli merkittävä osa palveluista tuotetaan 

alihankintana, toisen maakunnan tai yksityisten osakeyhtiöiden toimesta, voivat integraatiomahdollisuudet 

heiketä nykyisestä. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen integraatiota, jossa muodostuu 

sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen tietosisältö, ei synny määrittelemällä rekisterinpitäjävastuu yhdelle 

organisaatiolle, jos mikään laki ei integroi sosiaali- ja terveyspalveluja palvelujen tasolla. Palvelutuotanto 

hajautuu monituottajamalliksi. Integoiduissa palveluprosesseissa tarvittava tieto on tällöin lukuisten 

toimijoiden omissa tietojärjestelmissä. Ratkaisussa tukeudutaan vahvasti siihen, että yhteinen tieto löytyy 

Kanta-palvelujen kautta. Prosessitietoa, joka on palveluprosesseissa oleellista, ei sinne kuitenkaan 

tallenneta.  Ei voida vielä hahmottaa, mille hallinnolliselle ja juridiselle pohjalle uusien maakuntien 

monituottajakokonaisuuden aluearkkitehtuurit rakentuvat. Lisäksi on tärkeä huomata, että lakiesitys 

velvoittaa järjestämisen piiriin tulevia palvelujen tuottajia tallentamaan potilas- ja asiakastiedot Kantaan. 

Käytännössä tämä on pienille toimijoille siirtymävaiheessa pitkään haaste, koska pienillä toimijoilla 

terveydenhuollossa ja erityisesti sosiaalihuollossa, ei tule olemaan edellytyksiä, eikä lakivelvoitteita 

toisaalla, Kanta-tallennukseen uuden järjestelmän alkuvuosina. Sosiaali- ja terveydenhuollon 

tietojärjestelmien uudistaminen vie aikaa ja aiheuttaa kustannuksia. Nykyisillä sosiaali- ja terveydenhuoltoa 

maakunnallisesti toteuttavilla alueilla, kuten Eksotessa, on kokemuksia sosiaali- ja terveydenhuollon 

tietojärjestelmien yhdistämisen hyödyistä palveluprosesseille. Siitä ei voi kuitenkaan tehdä johtopäätöksiä 

suhteessa toimintamalliin, jossa viranomais- ja muut palvelujen tuottajat on eroteltu.  

 

Lakiluonnos osin vahvistaa valtion toimivaltaa ICT-järjestelmiin liittyvässä ohjauksessa ja samalla tuo 

valtiolle vastuuta tietojärjestelmien toimivuudesta.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät ovat palvelujen tuottajien työvälineitä ja olleet niiden 

hallinnassa. Tietojärjestelmiä on myös kehitetty palvelujen tuottajien tarpeista lähtien. Niiden 

maakuntakonsernien toimintojen osalta, joissa palvelutuotanto ei tapahdu markkinoilla, mahdollisuus 

tietojärjestelmien maakunnalliseen ja maakuntien yhteiseen kehittämiseen vahvistuu. Tilanne on 

monimutkaisempi muiden osakeyhtiöiden tuottamien palvelujen osalta.  

Suomessa on Kanta-järjestelmään liityttäessä otettu käyttöön lakisääteinen toimintamalli, jossa 

kansalliseen tietojärjestelmäpalveluun liittyjältä lakisääteisesti edellytetään järjestelmän yhteentoimivuutta 

kansallisen järjestelmän kanssa.  Tämä valtiollinen ohjaus on vakiintunut tilanteessa, jossa palvelujen 

tuottaja liittyy kansallisiin tietojärjestelmäpalveluihin. Tilanne on erilainen, kun on kyse niistä 

tietojärjestelmistä, jotka ovat alueellisia. Alueella toimivien palvelujen tuottajien tietojärjestelmät ovat 

maakuntien järjestämän palvelutuotannon ohjaukseen ja tietojohtamiseen kannalta oleellisia järjestelmiä. 

Haastatteluissa on noussut esiin, että alueiden toimijat epäilevät keskushallinnon kykyä luoda maakuntiin 

niiden olosuhteisiin optimaalisesti sopivia ratkaisuja. Yksityisten, mahdollisesta valinnan vapauden piiriin 

tulosta kiinnostuneiden palvelujen tuottajien näkemyksiä tästä asiasta ei ole arvioinnin tässä vaiheessa vielä 

selvitetty, mutta yleishaastatteluissa nämäkin toimijat pitivät tietojärjestelmien yhteentoimivuutta tärkeänä. 

Jos maakunta, tai maakunnat yhdessä, esittää valtioneuvostoa hyväksymään suuret ICT-hankkeet, jää 

esittelijävastuu, myös poliittinen, maakunnille. Menettely vaikuttaa perustellulta, kun rahoitus on 

valtionrahoitusta. Lakiesitys mahdollistaa myös, että valtioneuvosto voi sosiaali- ja terveysministeriön tai 

valtiovarainministeriön esittelystä määrätä maakuntaa ottamaan käyttöön sellaisia maakunnan oman 

toiminnan tietojärjestelmiä, joihin maakunta ei ole esittelijänä sitoutunut. Tuolloin vastuu tietojärjestelmien 
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asianmukaisuudesta ja mahdollisista hankaluuksistakin on ministeriöillä esittelijänä ja vastuu poliittisesta 

päätöksestä maan hallituksella. 

 

Tiedonhallinta tekee uudenlaisen tietojohtamisen mahdolliseksi, mutta se ei synny itsestään. 

Lakiluonnoksessa on huomioitu, että kussakin päätöksenteon hallinnollisessa kohdassa tulee olla 

käytössä tarvittava tietopohja. Tämä on palvelujärjestelmän toimintaan systemaattisesti istutettuna uutta ja 

näyttää mahdollisuudelta kehittää kansallista tietojohtamista. Lakiluonnoksessa esitetään, että siinä mainitut 

tiedot tulee ottaa päätöksenteossa huomioon. Tämä ei kuitenkaan yksin luo tietojohtamisen järjestelmää. 

Toimijoiden roolit tarvittavan tiedon keräämisessä, käsittelyssä, jakamisessa ja raportoinnissa ovat mukana 

lakiluonnoksessa yleisellä tasolla. Käytännön toteuttaminen tulee toimeenpanovaiheessa sisältämään paljon 

työtä ja edellyttää uudenlaisia toimintaprosesseja, joille lakiluonnos kuitenkin antaa pohjaa.  

Tietojen julkisesta raportoinnista valinnanvapauden ja kansalaisdemokratian näkökulmasta ei ole 

vaatimuksia. Poikkeuksena on terveys- ja hyvinvointikertomus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

tekemä vuosiselvitys. Useat hallintomallin tuotoksena syntyvät dokumentit ovat luonteeltaan julkisia 

viranomaisdokumentteja. Asiakkaiden tarvitsemasta tiedosta valinnanvapaustilanteessa säädettäneen 

toisessa lainsäädännössä. 

Päätöksenteossa tarvittavan tietosisällön käsitteet vaihtelevat lakiluonnoksen eri kohdissa siten, että 

mittareiden rakentaminen niiden pohjalta on vaikeaa. Käsitteistö on kuitenkin aiemmin arvioituun 

lakiversioon verrattuna osin selkiytynyt. Käsitteet ovat lakitekstissä tekstin luonteen vuoksi vasta ylätason 

otsikoita kuten ”hyvinvointi”, ”terveys” ja ”palvelujen saatavuus”, eikä seurannan kiinnittäminen lailla 

mittaritasolle olisikaan seurantajärjestelmän kehittymistä edistävää. Laissa esitetty uusi kansallisen 

tietojohtamisen rakenne tulee edellyttämään yhteisesti sovittuja mittareita, joiden merkitys on 

ohjausjärjestelmässä konkreettinen tavalla, jollaista ei juuri ole aiemmin Suomessa ollut. Tämä tulee 

asettamaan aivan uusia vaatimuksia tiedon kirjaamiselle, keräämiselle, raportoinnille ja hyödyntämiselle. 

Järjestämislaki yksin ei takaa sitä, että kaikilla toimijoilla on käytettävissään tietojohtamisessa tarvittavaa 

dataa sopivassa muodossa omaa päätöksentekoaan varten. 
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Asiakas- ja potilastietojen rekisterinpito ja 
tietojen käsittely 

Johdanto, arviointiasetelma ja arviointimenetelmä 

Tietohallinto, asiakas- ja potilastietojen rekisterinpito ja niissä käytettävän teknologian hallinta liittyvät 

oleellisesti palveluverkon rakenteeseen ja ohjattavuuteen, palvelujen tuotantoon ja palvelujen integraatioon 

sekä hallinto- ja tuotantorakenteen toimivuuteen. Palvelujärjestelmän operatiivisessa ja strategisessa 

ohjaamisessa tarvittavasta tiedosta merkittävä osa tallentuu tietojärjestelmiin ja prosessoidaan niissä. 

Tietojärjestelmissä kulkee kuiteinkin vain raakadataa, joka muuttuu käyttökelpoiseksi tiedoksi vain 

jalostamalla. Tiedonhallintaan kuuluu oleellisena osana myös tietorakenteiden yhtenäisyyden ohjaaminen. 

Sitä ilman datavirroista ei voida poimia käsittely- ja vertailukelpoista dataa, joka voidaan muuttaa tiedoksi 

eri käyttötarkoituksiin.  

Tässä tarkastelussa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevaa lakiluonnosta katsotaan yllä 

digitalisaation ja tiedonhallinnan näkökulmista vasten lakiluonnokseen kirjattua lain tarkoitusta.  
”Tämän lain tarkoituksena on edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä 
varmistaa yhdenvertaiset, kustannusvaikuttavat ja tuottavuudeltaan hyvät sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut koko maassa.” (Lakiluonnos 10.6.2016) 

Tarkastelun kohteena ovat lakiluonnokseen kirjatut rekisterinpitoa ja tietohallintoa koskevat pykälät ja 

tiedonhallinnan, eli tietojen keräämisen, analysoinnin raportoinnin ja hyödyntämisen näkökulma. Nämä 

asiat liittyvät oleellisesti toisiinsa, sillä tiedonhallinnassa käytettävä tieto käsitellään ja säilytetään 

tietojärjestelmissä. Lisäksi integraatio on otettu mukaan tarkasteluun. Tarkastelussa on huomioitu 

hallituksen 5.4.2016 tekemät linjaukset (VN 2016) siltä osin kuin niitä on viety järjestämislakiluonnokseen 

tai muutoin se on mahdollista. 

Arviointiasetelman lähtökohtina on sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation ja palvelujärjestelmän 

ohjauksessa tapahtuvan tiedonhallinnan nykytila. Nykytilan kuvaamisessa on hyödynnetty voimassa olevaa 

lainsäädäntöä ja nykytilasta julkaistuja raportteja ja selvityksiä sekä arvioinnin haastattelumateriaalia.  

Lakiluonnoksen sisällön pohjalta arvioidaan, mitä muutoksia lakiluonnos ja hallituksen linjaukset 

5.4.2016 toisivat verrattuna nykytilaan. Muutosten merkitystä tarkastellaan käyttäen apuna arviointia varten 

tehtyjen haastattelujen aineistoa ja julkaistua asiantuntija- ja tutkimusmateriaalia. THL:n arviointityö 

tehdään lain tarkoituspykäliä vasten ja siten keskeisin tarkastelun kohde on se, miten lain tarkoituksen 

voidaan arvioida toteutuvan.  

Toisena työssä käytettynä menetelmänä on lain sisällön kvalitatiivinen analyysi, jossa etsitään kaikki 

tietovirtoihin liittyvät lakimaininnat (tiedon käyttö- tai antovelvoite ja niiden tietosisällöt ja ohjaus). 

Vastaava menetelmä on ollut käytössä lakiluonnosten aikaisemmissa arvioinneissa. Näiden 

lakimainontojen avulla kuvataan (simuloidaan) syntyvä sote- palvelujärjestelmän ohjauksessa tarvittavan 

tiedon käsittely ja sen ohjauksen rakenne. Sitä verrataan myös nykytilaan ja muutosta arvioidaan edellä 

esitetyllä tavalla. 

 

Lain tavoitteet Digitalisaatio Tiedonhallinta/tietojohtaminen 

Väestön hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen 

  

Yhdenvertaisten palvelujen 

varmistaminen 

  

Kustannusvaikuttavat palvelut   

Tuottavat palvelut   

Integraatio   

Kuva 1. Digitalisaatio ja tiedonhallinta, arviointinäkökulmat 
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Järjestämislakiluonnoksesta ei tämän väliarvioinnin aikana ole käytettävissä vakiintunutta versiota, jossa 

olisivat mukana kaikki hallituksen 5.4.2016 linjausten pohjalta tehdyt muutokset. Tästä syystä linjausten 

pohjalta joudutaan tekemään jotain päätelmiä kun simuloidaan uuden ”tietojohtamisrakenteen” 

muodostumista.  

Tarkastelussa on yleisellä tasolla sovellettu policy-analyysien teoreettisia malleja (Sihto 2015, Purola 

1986). Arvioinnin tukena käytetty materiaali on lueteltu liitteessä 1. Tarkastelunäkökulmat on esitetty 

kuvassa 1. 

 

Tietohallinnon ohjaus ja tietojärjestelmien hallinta (omistus, käyttöoikeudet, 
hankinta) 

Nykytila 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedon sähköisen käsittelyn ja siihen liittyvän tietohallinnon yleinen 

suunnittelu, ohjaus ja valvonta sekä päätöksenteko merkittävien tietohallintohankkeiden 

kokonaisrahoituksesta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Väestörekisterikeskuksen hoitaman 

varmennepalvelun yleinen ohjaus ja valvonta kuuluvat kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriölle ja 

valtiovarainministeriölle yhteisesti. STM on 13.1.2015 julkaissut uuden Sote-tieto hyötykäyttöön 2020  

-strategian, joka linjaa sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia kehityslinjoja vuoteen 2020 asti (STM ja 

Kuntaliitto 2015).  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedon sähköisen käsittelyn, 

siihen liittyvän tietohallinnon, valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja yhteisten 

hallinnonalakohtaisten tietovarantojen käytön ja toteuttamisen suunnittelusta, ohjauksesta ja seurannasta. 

Tietosuojavaltuutettu, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto sekä aluehallintovirasto 

toimialueellaan ohjaavat ja valvovat niille säädetyn toimivallan mukaisesti osaltaan tämän lain 

noudattamista. Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon (kansallisten tietohallinnon) palvelujen antajan, 

Kansaneläkelaitoksen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja Väestörekisterikeskuksen on 

omalta osaltaan seurattava ja valvottava, että sen antamaan palveluun liittyvä tietosuoja ja tietoturva 

toteutuvat. (159/2007).  

Kansaneläkelaitos hoitaa terveydenhuollon palvelujen antajien lukuun potilasasiakirjojen säilytystä ja 

käyttöä varten olevaa arkistointipalvelua sekä sen osana potilasasiakirjojen luovutusta varten 

hakemistopalvelua ja potilaan tiedonhallintapalvelua. Arkistointipalveluun voidaan tallentaa 

potilasasiakirjojen lisäksi myös muita terveydenhuollon järjestämiseen ja tiedonhallintaan liittyviä 

asiakirjoja. Kansaneläkelaitos hoitaa sosiaalihuollon palvelunantajien lukuun arkistointipalvelua 

sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen säilytystä varten. Lisäksi Kansaneläkelaitos hoitaa valtakunnallisiin 

tietojärjestelmäpalveluihin kuuluvina tehtävinä luovutuslokirekisterien säilytyksen osana 

arkistointipalvelua, 19 §:ssä tarkoitetun kansalaisen käyttöliittymän sekä palvelun, jonka avulla 

valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja voi käyttää Internetin välityksellä sekä tietoliikenneverkkoja 

käyttävillä liikutettavilla laitteilla. Kansaneläkelaitos voi hoitaa myös muita sosiaali- ja terveydenhuollon 

tiedonhallintaan liittyviä valtakunnallisia palveluja siten kuin niistä erikseen muualla säädetään sekä 

huolehtia käyttölokirekisterien säilytyksestä. Kansaneläkelaitos voi tarvittaessa antaa ohjeita edellä 

mainittujen valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden toteuttamisen edellyttämistä teknisistä ja 

sanomaliikennemäärityksistä. (159/2007). 

Tietohallintolain (634/2011) ja Tietoturva-asetuksen (1.7.2010/681) ohjauksesta ja toimeenpanosta 

vastaa valtiovarainministeriö. Julkisen hallinnon viranomaisen on julkisen hallinnon tietojärjestelmien 

yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi ja varmistamiseksi suunniteltava ja kuvattava 

kokonaisarkkitehtuurinsa sekä noudatettava laadittua ja ylläpidettyä kokonaisarkkitehtuuria ja sen 

edellyttämiä yhteentoimivuuden kuvauksia ja määrityksiä sekä toimialakohtaisia tietojärjestelmien 

yhteentoimivuuden kuvauksia ja määrityksiä. Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi 

kokonaisarkkitehtuurityötä hallinnonalallaan VM:n ohjauksessa. Kokonaisarkkitehtuuri, (KA)-

menetelmällä työskentely, on viety kaikkialle julkisen sektorin hallintoon (VM 2015a), mukaan lukien 
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sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan (STM 2012). Suomen Kuntaliitto on VAKAVA-hankkeessa 

tukenut kunnallisten toimijoiden kokonaisarkkitehtuurityötä (Kuntaliitto 2014a). 

VM on KA-menetelmää hyödyntäen valmistellut tärkeitä kansalliseen tietohallintoon liittyviä 

uudistuksia, joista keskeisin on Palveluväylähanke. Sen yhteydessä on käynnistetty kansalaisten ja 

organisaatioiden sähköisen tunnistamisen menetelmien kehittäminen. (Voutilainen 2014, VM 2015b) 

Lisäksi sisäministeriön ohjauksessa on käynnistetty uuden kenttäjohtamisjärjestelmän (KEJO) 

rakentaminen (Saarinen 2014). Kansallinen Tietohallintolain mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon 

kokonaisarkkitehtuurityö on käynnissä STM:n ohjauksessa. 

Alueiden ja kuntien, Suomen Kuntaliiton sekä STM:n yhteinen AKUSTI-yhteistyö pyrkii lisäämään 

sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyötä. AKUSTI-toiminnan tavoitteena on systematisoida ja 

vakinaistaa yhteistyömalli kuntien, sairaanhoitopiirien sekä muiden sosiaali- ja terveysalan toimijoiden 

välille. Pyrkimyksenä on, että sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa ja IT-ratkaisuja suunnitellaan 

mahdollisimman laajana kokonaisuutena, kauaskantoisesti, asiakaslähtöisesti ja 

organisaatioriippumattomasti. Toiminta käynnistyi vuonna 2014. Yhteistyön painopiste on strategisissa, 

pitkän aikavälin tavoitteissa, ja niiden perusteella tehtävissä linjauksissa ja toimenpiteissä. Lisäksi 

panostetaan olemassa olevien tai kehitteillä olevien IT-ratkaisujen ja muiden tuotosten laajempaan ja 

syvempään hyödyntämiseen. (Kuntaliitto 2014b) 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa alueellaan kunnallisen 

terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteensovittamisesta. Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on 

yhteistyössä suunniteltava ja sovitettava yhteen alueensa erikoissairaanhoidon palvelujen tuotanto, 

tietojärjestelmäratkaisut, lääkinnällinen kuntoutus ja erilaiset hankinnat. 

Terveydenhuollon tietoteknologiakartoitukset ovat seuranneet sairaanhoitopiirien ja terveyskeskusten 

omia laskelmia ja arvioita terveydenhuollon sähköisten järjestelmien hankinnan ja ylläpidon ja 

käyttökoulutuksen kustannuksia. ICT-menojen osuus organisaatioiden kokonaisbudjeteista vuosina  

2005–2014 ei ole kasvanut. Sairaanhoitopiirien osalta mediaani on näinä vuosina vaihdellut välillä 2–3 

ollen 2,7 vuonna 2014.  Perusterveydenhuollon toiminnassa luvun laskeminen on vaikeaa, koska monissa 

kunnissa sote-ICT on osa kunnan poikkihallinollista ICT-toimintaa. Saatujen tulosten mukaan sekään ei ole 

kasvanut vaan mediaani on 2 prosentin suuruusluokkaa. Alueellisten tietojärjestelmäuudistusten ja 

kustannusten välillä on vaikea nähdä suhdetta. Esim. Etelä-Karjalassa luku oli 5 prosenttia vuonna 2005 ja 

3,2 prosenttia vuonna 2014. Vastaavasti esim. Vaasassa se oli 1 prosentti vuonna 2005 ja 2,8 prosenttia 

vuonna 2014.  (Reponen et al 2015) 

Kunnat ja kuntayhtymät omistavat potilas- ja asiakastietojärjestelmät, erillisjärjestelmät ja 

palveluprosesseihin kuuluvat hallinnolliset järjestelmät. Palvelujen tuottajien käytössä olevat järjestelmät 

vaihtelevat. On sekä yksittäisten tuottajien omistamia ja hallinnoimia järjestelmiä, että alueellisesti yhdessä 

hankittuja ja ylläpidettäviä järjestelmiä ja näiden ratkaisujen erilaisia yhdistelmiä. Hankinnat kilpailutetaan 

ja yhteishankinnat ovat toimintatapana yleistyneet. Tästä esimerkkinä on pääkaupunkiseudun kuntien 

Apotti-hanke. Kuntaliitto on mm. Akusti-foorumin kautta edistänyt yhteishankintakäytäntöjä. 

Arvioinnin pohjana on järjestämislakiluonnoksen versio 10.6.2016, otteita siteerattuna alla. Lisäksi 

huomioidaan hallituksen linjaukset. Hallituksen linjauksissa 7.11.2015 todetaan että ”itsehallintoalueille 

perustetaan niiden omistuksessa olevat, yhteiset valtakunnalliset toimitilapalvelut, henkilöstö-, talous- ja 

tietohallinto- ja ICT-palvelut, tutkimuksen koordinaatiopalvelut ja mahdolliset yhteiset 

laiteinfrastruktuuripalvelut. Itsehallintoalueiden yhteisen valtakunnallisen tietohallinto- ja ICT-palvelun 

tärkeänä käytännön tehtävänä toteuttaa tiedon integraatiolle ja palveluiden sujuvuudelle tarvittava 

yhtenäinen ICT-alusta”.  

Hallituksen linjauksissa 5.4.2016 todetaan että ”Tavoitteena että tuleva valinnanvapausmalli tukee PK-

yritysten mahdollisuuksia toimia markkinoilla sekä uusia innovatiivisia ja digitaalisia palvelumalleja.” 

Muutos 

Kansallisella tasolla Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisen käsittelyn lainsäädännössä ja 

Tietohallintolaissa (159/2007, 1326/2010) säilyvät sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön 

ohjausroolit ennallaan, samoin kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen ohjaus ja toteutus. Muutos tapahtuu 
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siinä, että valtioneuvosto saa uutta toimivaltaa tietojärjestelmiin liittyvien investointien ja järjestelmien 

muuttamisesta ja hankintoihin mukaan otettavista vaatimuksista. Kunnalliset toimijat eivät palvelujen 

järjestäjinä ja tuottajina ole olleet tietojärjestelmäratkaisuihin liittyvässä ohjauksessa ja päätöksenteossa 

riippuvaisia valtioneuvoston kautta tulevasta ohjauksesta ja rahoituksesta. Kunnallisilla toimijoilla on jo nyt 

lakisääteisiä tietohallinnon yhteistyövelvoitteita, mutta niiden toteutumista ei ole keskushallinnossa seurattu 

systemaattisesti. Hankintojen suhteen palvelujen tuottaja-järjestäjät ovat olleet itsenäisiä lukuun ottamatta 

velvoitetta huomioida hankinnoissa lainsäädäntöön kirjatut yhteentoimivuusvelvoitteet, jotka liittyvät 

kansallisiin tietojärjestelmäpalveluihin liittymiseen.  

Tietohallinnon ohjauksen teoreettisia elementtejä ovat yhteentoimivuuden varmistaminen ja 

resurssiohjaus. Yhteentoimivuuden varmistaminen lakisääteisellä toimivallalla annetuilla 

yhteentoimivuusmäärittelyillä tulee valtioneuvoston tehtävänä uudeksi elementiksi niin sanotun Kanta-

lainsäädännön rinnalle. Muutoin yhteentoimivuuden edistämisestä alueella yhteistyön mekanismein 

säädetään yhteistyösopimusmenettelyssä tavalla, joka vastaa nykyisen lainsäädännön sisältöä. Lakimuutos 

siirtää nykyiset terveydenhuoltolain mukaiset sairaanhoitopiirien ja eritysvastuualueiden tehtävät 

ohjausrakenteessa maakunnille ja niiden yhteissopimusmenettelyn piiriin yhteistyöalueilla hieman nykyistä 

vahvemmin kirjattuna. On sovittava asiakas- ja potilastietojen käsittelyn yhteensovittamisesta sekä 

alueellisen kokonaisarkkitehtuurin määrittelystä yhteistyöalueella. Lakiluonnoksen mukaan maakunnan 

palvelulaitos tekee sopimuksen palvelujen tuottajien kanssa, mutta lakiluonnos ei suoraan kerro, miten 

maakunta ohjaa palvelujen tuottajia tietojärjestelmäasioissa. 

Suurin muutos on alueellisen itsenäisyyteen liittyvän toimivallan rajoittaminen 

tietojärjestelmäinvestoinneissa mukaan lukien tarve muuttaa tietojärjestelmiä, 

kun ”Tietojärjestelmäpalvelujen ja tiedonhallinnan kustannusvaikuttavan ja tehokkaan toteutuksen 

varmistamiseksi ja hyödyntämiseksi valtioneuvosto voi päättää olemassa olevien järjestelmien 

muuttamisesta ja uusien järjestelmien hankkimisessa noudatettavista vaatimuksista.” Hallituksen linjaus 

7.11.2015 tuo mukaan myös lisäelementin, joka ei sisälly lakiluonnokseen, mutta jota ollaan 

valmistelemassa osaksi Maakuntalakiluonnosta. Linjauksen mukaan tavoitellaan maakuntien yhteisiä ICT-

palveluyhtiöitä. Mikäli tällaisia olisi olemassa, niiden voisi visioida osallistuvan valtioneuvoston 

toimivallalla annettavien yhteentoimivuusmäärittelyjen valmisteluun maakuntien puolesta. Lakiluonnoksen 

mukaan ”Päätöksen on perustuttava maakuntien ja valtion yhteiseen valmisteluun, maakuntien 

yhteistyösopimukseen ja valtakunnallisiin sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteisiin.” 

Yleisarvio muutoksesta 

Lainsäädäntöön tulevat muutokset tuovat mukanaan maakunnan uusine rooleineen ja valtioneuvosto-

johtoisen päätöksentekomallin liittyen tietojärjestelmähankintoihin tai nykyisten järjestelmien 

muuttamiseen. STM:n ja VM:n muut kansalliset roolit ohjauksessa eivät muutu.  

Palveluja järjestävän maakunnan ja tuottajien täydellinen erottaminen ja valinnanvapauden puitteissa 

olevien palvelujen tuottajien yhtiöittäminen luo täysin uuden asetelman, joka tuo uudenlaisia näkökulmia 

ohjausmekanismeihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät ovat palvelujen tuottajien työvälineitä 

ja niiden hallinnassa, ja niitä kehitetään palvelujen tuottajien työnteon tarpeista lähtien. Myös hallituksen 

linjauksissa 5.4.2016 todetaan, että ”Tavoitteena että tuleva valinnanvapausmalli tukee PK-yritysten 

mahdollisuuksia toimia markkinoilla sekä uusia innovatiivisia ja digitaalisia palvelumalleja.”  

Lakiesityksen mukaisessa tietohallinnon ohjausmallissa valtioneuvosto voi vahvasti ohjata maakuntien 

tietoteknologiahankintoja, jotka koskevat niitä toimintoja, joita maakunta järjestäjänä hoitaa. Toimivallan 

voi kuvitella yltävän myös maakunnan toimintaan palvelujen tuottajana silloin, kun maakunta tuottaa 

palveluja laitoksena niillä sosiaali- ja terveydenhuollon osa-alueilla, joissa maakunta ei toimi kilpailluilla 

markkinoilla tai valinnanvapauden piirissä. Tällöin on kyse esimerkiksi erityisesti vaativasta 

erikoissairaanhoidosta, jossa tietojärjestelmähankinnoissa tarvitaan kaikkein syvällisintä 

substanssiosaamista. Tosiasiallisesti maakuntien voisi kuvitella yhdessä ja erikseen valmistelevan 

tietojärjestelmähankinnat ja muutokset, joten ristiriitatilanteiden syntyminen ei ole todennäkistä vaikkakin 

teoriassa mahdollista. Markkinoiden puolella olevien sote-palvelujen tuottajien tietojärjestelmähankintoihin 

puuttumisen juridiset mahdollisuudet järjestämislakiluonnoksessa olevien pykälien kautta olisi tärkeä 
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erikseen arvioida toisaalla. Ne liittyvät yliseen julkisen vallan toimivaltaan ohjata avoimia markkinoita. 

Pakottaminen tiettyihin teknologioihin olisi ristiriidassa kilpailueduksi nähtävän tavoitellun 

innovatiivisuuden ja digitaalisten palvelujen kehittämisen kanssa. Mikäli jäykempi 

keskushallintopainotteinen ohjausprosessi koskee osaa julkista palvelutuotantoa, mutta ei muita toimijoita, 

voi käytännön toimintaan syntyä epätasapainoa tietojärjestelmien ketteryyden ja modernisoinnin suhteen.  

Ohjausrakenteessa oleva maakuntien velvoite yhteistyöhön ja yhteistyösopimukseen vaikuttaisi 

toimivan nykyisen kaltaisena maakunta-järjestäjän roolissa ja sen konsernin tuotannon osalta. Vaativaan 

erikoissairaanhoitoon liittyvää tietoliikenneyhteistyötä voitaisiin tällä mekanismilla tehdä. Maakunnat 

keskenään voisivat myös sopia joistain yhteisistä linjauksista koskien hankkimissaan palveluissa 

käytettävien tietojärjestelmien yhteentoimivuusedellytyksiä, joskin markkinaoikeuteen perehtyneen 

asiantuntijan näkemys asiassa tarvitaan erikseen. Toistaiseksi ei ole tiedossa, mikä olisi 

valinnanvapausmarkkinoilla olevien toimijoiden IT-suhde maakuntaan (jonka kanssa ne saattavat kilpailla 

asiakkaista). Näiden toimijoiden ottaminen mukaan alueelliseen kokonaisarkkitehtuurityöhön vaikuttaa 

hankalalta. Potilas- ja asiakastiedon integraatio jäänee kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja niiden 

kautta lakipohjaisesti annettavan ohjauksen varaan. Se säilyy ennallaan ja ulottuu jo nyt kaikkiin yksityisen 

sektorin toimijoihin asti.  

Yleisesti voidaan todeta, että keskushallinnolla on nykyisin vastuu ja rooli valtakunnallisten 

tietojärjestelmäpalvelujen toteuttamisesta, ja toimijoilta voidaan lakisääteisteisesti edellyttää yhteentoimiva 

tietojärjestelmiä valtakunnallisiin palveluihin liittymistä varten. Yhteentoimivuuden vaatimus voidaan 

sisällyttää hankintoihin. Jos asetelma on sellainen, että markkinoilla toimivat palvelujen tuottajat hankkivat 

kilpailutekijöinä itse tietojärjestelmänsä, niiden hankintoja voidaan ohjata vain kansallisten lakisääteisten 

yhteentoimivuusvaatimusten mukaan. Kyse on tuolloin standardoinnista. Järjestämislakiluonnoksen 

mukaan siitä vastaisi valtioneuvosto. On vielä varmistettava, millainen on standardointiin liittyvä tulkinta 

suhteessa EU-säädöksiin. VTV on tarkastellut tätä asiaa aiemmin osana Kanta-kokonaisuuteen liittyvän 

yhteentoimivuusohjausvallan käsittelyä. (VTV 2012). Arvioinnin haastatteluissa tuli esiin pelko, että 

maakunnan ja palvelujen tuottajan omaan toimintaan liittyen, voisivat keskushallinnosta määrätyt 

tietojärjestelmäratkaisut olla jäykkiä ja omia ratkaisuja vaikeammin alueen omiin olosuhteisiin 

optimaalisesti sopivia. Toisaalta tietojärjestelmien yhteentoimivuuden varmistaminen nähtiin myös 

palvelujärjestelmän toimintakykyä parantavana elementtinä.  

Niissä kunnissa, joissa nykyisin tuotetaan itse sosiaali- ja terveyspalvelut, on monissa tietohallinto 

integroitu osaksi kunnan yleistä tietohallintapalvelua ja nämä tilanteet joudutaan muutosprosessissa 

selvittämään.  

Lakiluonnoksessa maakunta kirjaa suuret ICT-hankkeensa yhteistyösopimuksen osana olevaan 

invertointisuunnitelmaan, jonka valtioneuvosto, joko hyväksyy tai sitten ei. Tässähän on kyseessä 

sataprosenttisesti valtion raha ja maksajalla on ymmärrettävästi oikeus osallistua päätökseen siitä, mihin 

sen rahat käytetään. Yhteistyösopimuksessa oleva investointisuunnitelma syntyy vain yhteistyöalueen 

maakuntien yhteisellä päätöksellä. Myönteisen päätöksen esittelijä lienevät silloin maakunnat 

yhteisvastuullisesti. Mikäli tehdään kielteinen päätös, on esittelijä valtioneuvostossa valmistellut sen, ja 

poliittinen vastuu jää valtioneuvostolle. Samoin, mikäli valtioneuvosto muulla tavoin toimeenpanee 

järjestämislakiin kirjattua toimivaltaansa tietohallinnossa, vastuu tietojärjestelmien asianmukaisuudesta ja 

mahdollisen huonosti etenevistä kehityshankkeesta tai tietojärjestelmien turvallisuudesta on yksin 

ministeriöillä esittelijänä ja maan hallituksella poliittinen vastuu päätöksestä.  

Suuret tietojärjestelmähankinnat ovat kalliita, ja niiden rakentaminen päätöksenteosta täyteen 

toimeenpanoon kestää 10 vuotta. Alkuperäisestä budjetista poikkeaminen on pikemminkin sääntö kuin 

poikkeus, ja järjestelmien rakentamiseen liittyy yleensä erilaisia yllätyksiä, jotka vaativat projektin 

suunnitelmien muutoksia. Laajan tietojärjestelmäkokonaisuuden toteuttamiseen menee useita hallitus- ja 

maakuntavaltuustokausia. 
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Tarkastelu eri arviointinäkökulmista 

NÄKÖKULMA ARVIO 

Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Tietohallinnon ohjausta ja hankintoja koskevien 

lakiluonnoksen pykälien sisällön ja väestön 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen väliltä on 

vaikea löytää asiayhteyksiä puoleen tai toiseen. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta 

kyseessä ovat maakuntien järjestämän toiminnan 

tietojärjestelmien lisäksi myös kuntien 

tietojärjestelmät. 

Yhdenvertaisten palvelujen varmistaminen 

 

Keskushallinnon, maakuntien ja yhteistyöalueiden 

hallinnolliset toimintaedellytykset toteuttaa 

alueellisesti yhteentoimivia sosiaali- ja 

terveydenhuollon tietojärjestelmäratkaisuja 

näyttäytyvät valinnanvapauden piiriin siirtyvien 

palvelujen osalta nykytilaa heikommilta. 

Yhteentoimivat tietojärjestelmäratkaisut ovat 

työkalu yhdenvertaisuuden varmistamisessa. 

Arviointiaineiston pohjalta voidaan nähdä, että 

ainakin uudistuksen alkuvuosina tulee 

tietojärjestelmien hallintaan omistukseen, 

kehittämiseen ja investointeihin liittymään vaikeita 

tilanteita, jotka vaikuttavat palveluprosessien 

sujuvuuteen. 

Kustannusvaikuttavat palvelut 

 

Kuten edellä 

Tuottavat palvelut Järjestelmien yhteinen ylläpito ja jatkokehittäminen 

arvioidaan käytännön toimijoiden keskuudessa 

kustannustehokkaammaksi kuin erikseen 

toimiminen. Raportoitujen kustannustietojen 

pohjalta tätä odotusta ei kuitenkaan toistaiseksi 

voida vahvistaa. Toistaiseksi 

aluetietojärjestelmäuudistukset eivät näyttäydy 

muita ratkaisuja edullisempina, mutta tarkkoja 

alueanalyysejä saman alueen terveyskeskuksille ja 

sairaanhohtopiirille tulleista kustannuksista ei vielä 

ole. Uusi ratkaisu yhtiöitettyine toimintoineen on 

niin erilainen, että mitään työkaluja 

tietojärjestelmäpalvelujen kustannustehokkuuden 

arviointiin ei löydy. Arviointimateriaalin pohjalta 

on mahdoton sanoa, tuleeko muutosvaiheen jälkeen 

uuden palvelujärjestelmän ICT:n käyttö ja 

investointikustannuksista nykytilannetta 

edullisempia vai ei. 

Integraatio 

 
Yhteistyömekanismit voivat osaltaan edistää 

valinnanvapauden ulkopuolella olevien palvelujen 

integraation käytännön toteutumista ja 

sosiaalihuollon huomioimista, mutta lakiteksti on 

mahdollistava, ei velvoittava. Yhtiöittäminen tuo 

uusia haasteita ja riskejä integraation 

toteuttamiselle. Kansallisten 

tietojärjestelmäpalvelujen rooli tietohallinnon 

integraation toteuttamisessa nousee keskeiseksi.  

Perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja 

erikoissairaanhoidon tietojärjestelmät eivät tällä 
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hetkellä ole integroituneet muutamaa sosiaali- ja 

terveyspiiriä lukuun ottamatta tavalla, joka tukee 

palveluprosesseja. Muualla tilanne muuttuu vain 

tietojärjestelmiin ja niiden yhteentoimivuuteen 

investoimalla. Tämän toteutuminen taas riippuu 

käytettävissä olevista varoista ja niiden 

päätöksentekijöiden päätöksistä, joiden hallinnassa 

tietojärjestelmät ovat. 

 

 

Keskeisiä havaintoja 

Palveluja järjestävän maakunnan ja tuottajien täydellinen erottaminen ja valinnanvapauden puitteissa 

olevien palvelujen tuottajien yhtiöittäminen tuo täysin uudenlaisia näkökulmia ohjausmekanismeihin. 

Lakiuudistus hakee vahvaa, rajoittavaakin ohjausta. Valmistelukeskusteluissa on tuotu esiin myös 

keskitettyjen tietojärjestelmäpalvelujen tarjoamista sote-tuottajille. Näitä ratkaisuja nähdään 

yhteentoimivuuden varmistamiseksi perusteltuina. Toisaalta sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät 

ovat palvelujen tuottajien työvälineitä, myös kilpailullisia tuotantotekijöitä, ja nähdään, että niitä tulee 

kehittää ja hallita palvelujen tuottajien työnteon tarpeista lähtien. Kun tässä valmistelun vaiheessa 

osakeyhtiöihin ulottuvan toimivallaan yksityiskohdat eivät ole selvillä, voidaan vain todeta, että 

valmistelussa on vielä ristiriitaa yhtäältä vahvan ohjauksen ja toisaalta palvelujen tuottajien 

mahdollisuuksien tuottaa uusia innovatiivisia ja digitaalisia palvelumalleja välillä.  

 

Rekisterinpitäjä 

Nykytila 

Julkisuuslain 5 §:n 2 momentin perusteella viranomaisen asiakirjana pidetään asiakirjaa, joka on laadittu 

viranomaisen antaman toimeksiannon johdosta. Henkilötietolaissa on säädetty niistä tehtävistä, jotka 

rekisterinpitäjän on huolehdittava tietoja käsitellessään. Arkaluontoisia tietoja saa käsitellä 

terveydenhuollon toimintayksikössä ja terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta ja sosiaalihuollon 

viranomaisissa ja laitoksissa, jotka ovat rekisterinpitäjiä. Rekisterinpitäjälle on henkilötietolaissa säädetty 

tehtäviksi mm. huolehtia tietojen virheettömyydestä ja korjaamisesta, käsittelyn asianmukaisuudesta, 

rekisteröidyn informoimisesta, rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteutumisesta, jonka saa tehdä vain 

ammattihenkilö, ja tietojen luovutuksesta tutkimukseen. Lisäksi rekisterinpitäjän on toteutettava tarpeelliset 

tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi. Rekisterinpitoon liittyy juridinen 

vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus. Jos joku pitää tietoja rekisterinpitäjän lukuun, on sen annettava 

rekisterinpitäjälle selvitys tietojen suojaamisesta.  

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista säätää terveydenhuollon toimintayksiköt rekisterinpitäjiksi. 

Nykylainsäädännössä on tulkintaa siinä, onko tosiasiallinen rekisterinpitäjä terveydenhuollon yksikön 

sijaan sittenkin kunta. Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan 

asiakasasiakirja-asioissa toimija on sosiaalihuollon toteuttaja/järjestäjä, jolla on tietyissä tilanteissa, kuten 

lapsen etu, virkavelvoite luovuttaa tietoja. Ostopalvelu- tai toimeksiantosopimukseen perustuen tuotettuun 

palveluun perustuvat asiakas- ja potilasasiakirjat ovat palvelun ostajan tai toimeksiannon antajan asiakirjoja 

ja ne kuuluvat myös tämän ostajan/toimeksiantajan rekisteriin. 

Asiakastietolakia (159/2007) sovelletaan palvelujen antajien järjestäessä tai toteuttaessa palveluja. 

Palvelujen antajiksi mainitaan terveydenhuollon toimintayksiköt ja sosiaalihuollon viranomaiset sekä muut 

julkiset sekä yksityiset palvelujen tuottajat. Palvelujen antajan tulee pitää sähköisten asiakastietojen 

rekisteriä ja kerätä käytön ja luovutuksen lokitiedot, jotka tallennetaan arkistopalveluun. Luovutus toiselle 

palvelujen antajalle tehdään valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kautta tai palvelujen tuottajien 

välisenä luovutuksena. Potilas voi tehdä kiellon palvelujen antajan tai palvelutapahtuman perustella. 

Valtakunnalliseen arkistointipalveluun liittynyt terveydenhuollon palvelujen antaja vastaa rekisterinpitäjänä 
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järjestelmään tallennettujen potilastietojen ja niiden käsittelyn liittyvien lokitietojen sisällöstä ja 

virheettömyydestä sekä tietojen luovuttamisen ja muun käsittelyn lainmukaisuudesta. Palvelujen antaja 

antaa pyynnöstä asiakkaalle lokitiedot ja tiedot käytön perusteista. Palvelujen antajan on seurattava ja 

valvottava tietosuojaa ja tietoturvaa ja ryhdyttävä asiattoman käsittelyn havaitessaan toimenpiteisiin. 

Toimintayksikön vastaavan johtajan tulee antaa kirjalliset ohjeet asiakastietojen käsittelystä ja jokaisella 

palvelujen antajalla on oltava tietosuojavastaava. Terveydenhuoltolaki (1326/2010) sallii 

sairaanhoitopiirien ja alueen terveyskeskusten yhteiset potilastiedon rekisterit.  

Kelan Kanta-järjestelmään tallennettujen sähköisten reseptien rekisterinpitäjä on Kela. 

Terveydenhuollon palvelujen antajilla on velvollisuus tallentaa toiminnassaan syntyneet potilasaisakirjat 

Kelan ylläpitämään Kanta-arkistoon, jossa niistä, hallinnollisessa mielessä, säilytetään asiakirjan virallista 

oikeaa versiota. Sama vaade on tulossa sosiaalihuollon palvelujen antajille. Terveydenhuollon 

toimintayksikkö on kuitenkin edelleen rekisterinpitäjä, jonka lukuun Kela säilyttää asiakirjat Kanta-

arkistossa. Kaikkia potilas- ja asiakasasiakirjoja ei tallenneta Kantaan. Palvelujen tuottajilla on käytössä ja 

omassa hallussaan kaikki potilasasiakirjatietonsa omaa operatiivista toimintaansa varten. Hallinnollisesti ne 

paikallisissa tietojärjestelmissä olevat asiakirjat, joiden yksi kappale on toimitettu Kantaan, ovat 

paikallisissa järjestelmissä olevia kopioita.  

Muutos 

Rekisterinpitäjä ei enää ole terveydenhuollon toimintayksikkö eikä sosiaalihuollon viranomainen vaan 

maakunta. Muutoin ei esitetä muutoksia. Asiakas- ja potilasasiakirjoihin ja niiden käsittelyyn siten edelleen 

sovelletaan, mitä niistä säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa 

(812/2000), potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992), sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (159/2007), viranomaisen toiminnan julkisuudesta 

annetussa laissa (621/1999) ja henkilötietolaissa. Asiakas- ja potilasrekisterien muodostaminen sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain mukaisia valtakunnallisia 

tietojärjestelmäpalveluja käyttäen on myös jo nyt toimivaa lainsäädäntöä. Kaikkiin niihin palvelujen 

tuottajiin, jotka tuottavat palveluja järjestämislain perusteella, ulottuu velvoite tallentaa potilas- ja 

asiakastiedot Kanta-palveluun, mikä on Kanta-lainsäädännön omia vaatimuksia tiukempi vaatimus.  

Arvio muutoksesta 

Maakunnan saama toimivaltuus toimia rekisterinpitäjän ominaisuudessa on kokonaan uusi käytäntö eri 

toimijoiden tuottaman tiedon yhteiseen rekisterinpitohallintoon kokoamiseksi. Sairaanhoitopiirien alueilla 

terveydenhuollon yhteinen rekisterinpito on jo nykyisin ollut mahdollista. Niillä, alueilla, jotka ovat 

hyödyntäneet tätä mahdollisuutta yhtenäisten aluetietojärjestelmien kehittämisessä, on kyetty luomaan 

toimivia ratkaisuja. Esimerkkeinä voidaan mainita Pohjois-Karjala (SIUN sote) ja Etelä-Karjala (Eksote). 

Uudellamaalla valmistelussa oleva Apotti-hanke hyödyntää samaa mahdollisuutta. Nämä kaikki mainitut 

ovat tehneet alueellista kehittämistyötä palvelujen tuottajan näkökulmasta. Sosiaalihuollossa keskitetty 

rekisterinpitäjyys on uusi toimintamalli, josta on kokemuksia vasta sote-terveyspiirien osalta ja sielläkin 

palvelujen tuottajan näkökulmasta.  

Rekisterinpidon siirtäminen kokonaan pois palvelujen tuottajilta palvelujen järjestäjälle tässä 

laajuudessa on kokonaan uuttaa, vaikka ostopalvelutilanteissa sitä onkin jo kunnallisessa toiminnassa 

jonkun verran tehty. Lakiluonnos erottelee palvelujen järjestäjän ja tuottajan. Maakunnalla on 

viranomaistehtävä palvelujen järjestäjänä ja maakunta on lakiehdotuksessa palvelujen järjestäjän roolissa 

rekisterinpitäjä. Maakunnallinen palvelujen tuottaja, laitos, on erikseen tuottamassa niitä palveluja, jotka 

eivät ole valinnanvapauden piirissä olevilla markkinoilla. Muutoin palvelujen tuottajat, omistuspohjasta 

riippumatta, ovat tasavertaisia osakeyhtiöitä. 

Maakunnan rekisterinpitäjyystehtävä on tässä toimintaympäristössä hallinnollinen. Maakunnan on 

huolehdittava sopimukset palveluntuottajien kanssa. Asiakastietolain mukaan asiakirjojen säilytyspaikka on 

Kanta-arkisto, joskaan kaikki asiakirjat eivät tallennu sinne toistaiseksi. Käytännössä palvelujen tuottajilla 

on operatiivista toimintaansa varten asiakkaittensa tiedot omissa asiakas- ja potilastietojärjestelmissään. 
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Siellä on lisäksi hallinnollista ja muuta tietoa, jota ei välitetä Kanta-arkistoon, mutta tarvitaan 

toiminnanohjauksessa.  

Rekisterinpitäjyydestä ei seuraa sitä, että rekisterinpitäjänä toimiva maakunta järjestäjän 

ominaisuudessa fyysisesti pitäisi tietoja omassa hallussaan. Fyysisesti tiedot eivät rekisteröidy maakunnan 

tietojärjestelmiin kuin maakunta-tuottajalla ja silloinkin ne ovat erillään järjestämisestä. Palveluprosessien 

tiedot eivät palveluprosesseista tule suoraan maakunta-järjestäjän hallintaan.  

Asiakirjojen viemistä maakunta-järjestäjän haltuun olisi vaikea perustella kun niistä jo menee virallinen 

versio Kantaan ja kopio on tuottajalla. Kaiken potilas- ja asiakastiedon kerääminen fyysisesti maakunnan 

omaan hallintaan järjestäjänä merkitsisi käytännössä sitä, että pitäisi rakentaa Kanta-järjestelmän rinnalle 

uudet alueelliset potilas- ja asiakasasiakirja-arkistot. Järjestäjän rooliin eivät liity käytännön potilastyö ja 

sosiaalipalvelujen antaminen, mistä syystä suora käyttöoikeus kaikkeen tällaiseen dataan olisi 

henkilötietolainsäädännön puitteissa vaikea perustella. Säädöksistä ei ilmene selvästi, mitä käyttöoikeuksia 

rekisterinpitäjällä on tietoihin rekisterihallinnollisten perustehtävien lisäksi.  

Lakikohdat, joissa käsitellään maakuntaa tiedon kerääjänä, käyttäjänä ja toimittajana eivät sisällä 

viittauksia, joiden mukaan on selvää, että maakunta palvelujen järjestäjänä työstäisi yksilötason tietoja, 

mutta lakiluonnoksen 12§ tehtävien hoitaminen ei ole mahdollista ilman yksilötason tietoja, joten voidaan 

katsoa, että näiden tehtävien hoitamiseksi maakunta rekisterinpitäjänä myös kerää ja käsittelee itse asiakas- 

ja potilastietoja siinä laajuudessa kuin niitä em. tehtävien hoitamisessa tarvitaan. Tämä merkitsee sitä, että 

potilas- ja asiakastiedot ovat uudessa palvelujärjestelmässä samaan aikaan olemassa ja käytettävissä 1) 

palvelujen tuottajien operatiivisissa järjestelmissä (asiakas- ja potilastietojen ”kopiot” ja prosessitiedot sekä 

tiedot joita ei lain mukaan tallenneta Kantaan säilytyksessä rekisterinpitäjän lukuun), 2) maakuntien 

tietovarastoissa (potilas- ja asiakirjatiedot ja prosessitiedot siltä osin kuin niitä tarvitaan maakunnan 

lakisääteisten tehtävien hoitamisessa), 3) Kanta-järjestelmässä (ne asiakas- ja potilasasiakirjat, jotka laki 

velvoittaa toimittamaan Kantaan), 4) kansallisella tilasto- ja rekisteriviranomaisella (siltä osin kuin tiedoista 

tuotetaan kansallisesti vertailukelpoisia tilastoja ja muita tietotuotteita päätöksentekoon).  Nykyisin 

paikkoja on kolme (tuottaja, Kanta- ja tilasto- ja rekisteriviranomainen). 

Säädöksistä ei ole yksiselitteisesti luettavissa kuinka rekisterinpitäjäasiat järjestetään, kun asiakas saa 

palvelunsa toisen maakunnan järjestämisvastuun alla olevalta palvelujen tuottajalta. Niissä maakunnissa, 

joilla ei ole omaa ympärivuorokautista päivystystä, tästä tilanteesta tulee tavanomainen. Pitääkö sairaala 

tietojärjestelmissään erillisrekisteriä toisen maakunnan lukuun tämän potilasta? Tällaisia ratkaisuja on 

olemassa nykyisissä yhteispäivystyksissä. Kokemukset eivät ole palveluprosessien sujuvuuden 

näkökulmasta hyviä. Potilastiedonhallinnan asiat on myös ratkaistava tilanteessa, jossa asiakas hakeutuu 

valinnanvapauden pohjalta toisen maakunnan järjestämisvastuun alaiselle palvelujen tuottajalle, mikäli 

tämä tulee mahdolliseksi. Mikäli valinnanvapaustilanteissa järjestävä oma maakunta tulkitaan 

rekisterinpitäjäksi, tarvitaan menettelytavat sille, miten se käytännössä voi hoitaa rekisterinpitoon liittyvät 

vastuunsa toisen maakunnan alueella. Edellä esitettyjen rekisterinpidon ja tiedon fyysisen hallinnan 

ratkaisulla on vaikutusta siihen, miten palvelutapahtumaan liittyvät seurantatiedot kerätään ja käsitellään. 

Voidaan arvioida, että rekisterinpitoon ja tiedon fyysiseen hallintaan ja käsittelyyn liittyvät kysymykset 

eivät ratkea pelkällä rekisterinpitäjyyden antamisella maakunnille.  

Palvelujen tuottajat toimittavat tiedot Kanta-arkistoon. Monituottajamallissa palvelujen tuottajille on 

annettu velvoite tallentaa potilas- ja asiakastiedot Kanta-arkistoon. Kun julkisen maakuntatoimijan 

mahdollisuudet ohjata yksityisten, markkinoilla toimivien palvelujen tuottajien tietohallintoa, ne voivat 

liittyä Kanta-arkistoon omalla tavallaan suoraan, eikä potilas- ja asiakastieto kulkeudu maakunnan 

tietohallinnon kautta. Näillä toimijoilla voi olla potilas- ja asiakasrekistereissään myös muiden kuin 

järjestämisvastuun piirissä olevien asiakkaiden tietoa, jolle ne ovat itsellisesti tai jonkun muun lukuun 

rekisterinpitäjiä.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen välille ei synny integraatiota sen perusteella että 

rekisterinpitäjävastuu on samalla organisaatiolla. Sama rekisterinpitäjä toki teknisesti helpottaa toteutusta 

jos sellaisesta säädetään esim. toisaalla lainsäädännössä.  

Henkilötietolain mukaiset rekisterinpitäjän vastuut kuten esimerkiksi vastuu tietojen virheettömyydestä 

ja korjaamisesta ja vastuu tietojen käsittelyn teknisestä ja organisatorisesta asianmukaisuudesta siirtyvät 
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uudistuksessa pois palvelujen tuottavalta yksiköltä palvelujen järjestäjälle. Tuolloin rekisterinpidon 

käytännön vastuut ja mahdollisuus ohjata tiedon käsittelyn asianmukaisuutta suhteessa markkinoilla 

toimiviin yrityksiin on yksin palvelulaitoksen ja palvelujen tuottajan välisen sopimuksen varassa. 

Omavalvontasuunnitelmien edellyttäminen lieventää tätä haastetta.  

Nykyinen asiakastietolaki antaa vastuita ja tehtäviä palvelujen antajille olettaen, että ne ovat myös 

rekisterinpitäjiä. Tämä terminologia on lakiteknisesti korjattavissa, mutta vielä sen jälkeenkin jää 

epäselvyyttä vastuisiin palvelujen antajien ja rekisterinpitäjän välillä, mikä korostuu kun nämä eivät ole 

sama organisaatio. Toimintayksiköille, joita nimetään palvelujen antajiksi, annetaan asiakastietolaissa 

paljon tehtäviä (ohjeistaminen, tietoturvavastaava jne.). Tietojen luovutuksen asiakkaalle saa tehdä vain 

ammattihenkilö (hoitovastuinen henkilö), joten palvelujen antajilla on edelleen asiakirjahallintoon liittyviä 

tehtäviä. Tietoturvasta voi käytännössä huolehtia vain palvelujen antaja, jonka käyttää tietokoneita jne. 

Järjestäjä, eli maakunta, voi vain asettaa vaatimuksia kun palveluja tuottava yksikkö toimii järjestäjän 

lukuun.  

Asiakastietolain mukainen oikeus suostumuksiin ja kieltoihin on palvelutapahtuma- ja 

toimintayksikkötasoinen. Suostumusten ja kieltojen hallinnointi suhteessa monituottajamallin 

palvelukokonaisuuksiin on vielä tarkastelematta kun nämä säädökset eivät ole järjestämislain osia. 

Ilmeisimmin tarkoitus on, että kiellot ovat mahdollisia kuten nykylaissakin.  

 

Tarkastelu eri arviointinäkökulmista 

NÄKÖKULMA ARVIO 

Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Rekisterinpitoratkaisulle ei voida osoittaa terveyden 

ja hyvinvoinnin edistämistä vahvistavia tai 

heikentäviä vaikutuksia. Haasteena on, että kunnilla ei 

enää muutosten jälkeen ole omaa asukasdataa 

palvelujen käyttäjistä ja ne ovat maakunnista datan 

suhteen riippuvaisia. Maakunnat tukevat 

olemaan ”tietopohjakyvykkyydeltään” erilaisia eikä 

ratkaisu takaa samaa käytettävän tiedon laatua eri 

alueille. 

Yhdenvertaisten palvelujen varmistaminen 

 

Rekisterinpitoratkaisu jättää tietojen fyysiseen 

käsittelyyn ja tiedonsaantiin liittyvä käytännön 

hankaluuksia, eikä vaikuta mahdolliselta, että 

maakunta rekisterinpitäjyyden pohjalta voi itse 

hyödyntää prosesseissa syntyvää dataa suoraan 

palvelujen yhdenvertaisuuden seurannassa. 

Maakuntien hallinnollisella rekisterinpitotehtävällä ei 

ole mitään suoraa suhdetta palveluprosesseihin.  

Kustannusvaikuttavat palvelut  Lakiluonnos erottelee palvelujen järjestäjän ja 

tuottajan. Lakiehdotuksen mukaan maakunta on 

palvelujen järjestäjän roolissa rekisterinpitäjä. 

Tuottaja ei enää olisi rekisterinpitäjä. Järjestäjän 

rekisterinpitäjyys on hallinnollinen. Säädöksistä ei 

ilmene selvästi mitä käyttöoikeuksia rekisterinpitäjällä 

on tietoihin rekisterihallinnollisten perustehtävien 

lisäksi. Lakiluonnostekstin perusteella ei voida 

päätellä, syntyykö rekisterinpitäjyyden pohjalta 

maakunnalle riittävä tietopohjakyvykkyys 

palvelujärjestelmän vaikuttavuuden seurantaan. 

Tuottavat palvelut  Maakunta-järjestäjän hallinnollinen 

rekisteripitotehtävän ja palvelujen tuotannon välille on 

esitetyssä palvelurakenteessa vaikea hakea 

palvelutuotannon kustannustehokkuuteen liittyvää 

suhdetta. Rekisterinpidon keskitetty hallinnointi voi 

olla hajautettua tehokkaampaa, mutta toisaalta 

palvelujen tuottajat joutuvat joka tapauksessa 
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pitämään hallinnassaan omat datansa ja keskitetty 

ratkaisu on jo Kantassa. 

Integraatio 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja 

potilastietojen välille ei synny integraatiota sen 

perusteella että rekisterinpitäjävastuu on samalla 

organisaatiolla. Sama rekisterinpitäjä toki teknisesti 

helpottaa toteutusta jos sellaisesta säädetään esim. 

toisaalla lainsäädännössä. 

 

 

 
Kuva 2. Rekisterinpito, muutos nykytilaan 

Keskeisiä havaintoja  

Voidaan arvioida, että rekisterinpitoon ja tiedon fyysiseen hallintaan ja käsittelyyn liittyvät kysymykset 

eivät ratkea vain rekisterinpitäjyyden antamisella maakunnille. Siirtyminen malliin, jossa suuri joukko 

tuottajia on osakeyhtiöitä, tekee tilanteesta entistä haastavamman sillä se etäänyttää järjestäjää ja tuottajaa 

lisää. Myös maakunta tarvitsee yksilötason tietoa potilaista ja asiakkaista omien tehtäviensä huolehtimiseen, 

minkä vuoksi maakuntien toimintaan pitää rakentaa kokonaan uusi alueellisen arkkitehtuurin ratkaisu, joka 

ei ole osa palvelutuotantoa vaan järjestäjän oma funktio.  

  

Sosiaali- ja terveydenhuollon ICT käyttö ja rakenteet alueilla, aluearkkitehtuuri 

Nykytila 

Terveydenhuollon tietojärjestelmätilanne alueilla on edelleen hyvin vaihteleva (Reponen et al 2015). 

Sosiaali- ja terveyspiirejä rakentaneet alueet ovat kyenneet ottamaan käyttöön yhtenäisiä 

tietojärjestelmäratkaisuja, mutta edelleen kahdesta sairaanhoitopiiristä (Pohjois-Savo ja Pirkanmaa) puuttuu 

alueellinen tietojärjestelmä. Useilla alueilla on lisäksi erilaista pienempää osa-alueen 
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tietojärjestelmäyhteistyötä. Sosiaalihuollon tietojärjestelmät ovat edelleen pääosin paikallisia. Apotti-hanke 

on tilaamassa useiden kuntien laajaa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistä tietojärjestelmää Uudellamaalla. 

Muiden sairaanhoitopiirien ja isojen kaupunkien yhteistyössä tehdään UNA-hanketta, jossa määritellään 

yhtenäisiä määrittelyjä hankintojen pohjaksi. UNA- hanke ei tavoittele yhtä tietojärjestelmää.  

Kansalliset tietojärjestelmäpalvelut eli Kanta-palvelut tuottavat sähköisen reseptin ratkaisun kattavasti 

koko maassa. Julkinen terveydenhuolto on liittynyt potilasasiakirjojen tallennuksen sekä Omakannassa 

näyttämiseen, ja liittyminen on myös alkanut yksityisessä terveydenhuollossa, jossa useita isoja 

terveyspalveluyrityksiä on jo liittynyt mukaan. Osa organisaatioita valmistelee vanhojen tietojen viemistä 

Kanta-arkistoon helpottaakseen tietojärjestelmävaihdoksia. Tätä valmistelee mm. HUS Apotti-hankkeeseen 

liittyvänä asiana. Sosiaalihuollon osalta ensimmäisiä pdf-muotoisia dokumentteja saadaan organisaatioiden 

omaan käyttöön Kanta-järjestelmään vuodesta 2018 alkaen. Sosiaalihuollon asiakastietojen tiedonvaihto 

Kanta-järjestelmän kautta käynnistyy 2020-luvulla.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon nykytila-arvio perustuu terveydenhuollon ja sosiaalihuollon 

tietoteknologiakartoitusten vuoden 2014 tilanteesta (Reponen et al 2015, Kärki ja Ryhänen 2015) ja niitä 

täydentäviin OPER:in alueasiantuntijoiden antamiin tuoreisiin tilannekatsauksiin.  

Lakiluonnoksen sisältö 

Alueiden tietojärjestelmäratkaisujen toteutuksen kannalta tärkeitä pykäliä luonnoksessa ovat 

ohjausmekanismia koskevat pykälät ja yhteistyösopimus. Lisäksi on myös muita. Näistä investointeja 

koskevat säädökset liittyvät maakuntien järjestämisvastuulla palveluja tuottavien organisaatioiden 

tietojärjestelmien uudistamiseen. Rekisterinpitoa koskevat säädökset liittyvät siihen, millaisena 

tietojenvaihdon ja tietojenkäsittelyn arkkitehtuuri voidaan toteuttaa. Maakunnille on annettu tehtäväksi 

seurata järjestämiensä palvelujen laatua, kustannusvaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä mm. paljon palveluja 

tarvitsevien asiakkaiden tunnistamisesta ja palvelutarpeen arvioinnista ja asiakassuunnitelmien laatimisesta. 

ja sen on kyettävä vertaamaan omaa tuotantoaan maakunnan muualta hankkimiin palveluihin. Tämä kaikki 

edellyttää tiedon keräämiseen ja käsittelyyn liittyviä tiedonhallintaprosesseja. Yhteistyösopimuksen 

laadintaan liittyvässä lakiluonnoskohdassa on suora viittaus siihen, että alueella tulisi laatia 

aluearkkitehtuuri.  
”sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja sähköisten palvelujen kehittämisestä ja 
asiakas- ja potilastietojen käytön yhteensovittamisesta sekä julkisen hallinnon tietohallinnon 
ohjauksesta annetun lain (634/2011) mukaisen alueellisen kokonaisarkkitehtuurin 
määrittelystä yhteistyöalueella;” 

Muutos 

Kansalliseen sote-potilas- ja asiakastietojen käsittelyn arkkitehtuuriin tulee muutoksia. Arkkitehtuuriin 

vaikuttavat tilaajan ja tuottajan eriyttäminen, rekisterinpitäjyys, palvelujen tuotantorakenne, jossa julkiset 

tuottajat ja valinnanvapauden piirissä olevat tuottajat eriytetään, sekä tietojärjestelmien omistamiseen ja 

investointeihin liittyvät seikat.  

Maakunnan tulo järjestäjän roolissa rekisterinpitäjäksi ei terveydenhuollon tuotannon osalta suoraan 

johda oleellisiin arkkitehtuurimuutoksiin, sillä terveydenhuoltolaissa on jo säädetty mahdollisuus 

aluearkkitehtuurille, kun rekisterinpito voidaan antaa sairaanhoitopiirien hoidettavaksi. Sosiaalihuollossa 

keskitetty rekisterinpitäjyys on uusi toimintamalli, josta on kokemuksia vasta sote-terveyspiirien osalta. 

Kun asiakastietolain (159/2007) mukaan asiakas- ja potilasasiakirjojen virallinen versio säilytetään 

rekisterinpitäjän lukuun Kanta-arkistossa, siirtyvät viralliset versiot tässä arkkitehtuurimallissa palvelujen 

tuottajalta, jonka toiminnassa ne syntyvät, suoraan Kantaan, eikä maakunnalla ole asiakas- ja 

potilasasiakirjaliikenteessä mitään roolia eikä sillä ole fyysistä kosketusta näihin asiakirjoihin. 

Palveluprosesseihin liittyvä tieto ei siirry Kanta-järjestelmään eikä se siirry tässä toimintakokonaisuudessa 

järjestelmistä suoraan myöskään maakuntaan. (Kuva 2). 

Potilas- ja asiakastieto syntyy ja käsitellään palvelujen tuottajien toiminnassa, mistä seuraa se, että 

palvelujen järjestäjällä ei ole suoraan välittömässä käytössään palvelujen tuotantokoneiston tietovarantoja 

samaan tapaan kuin esimerkiksi sairaanhoitopiireillä nykyisin. Mitä hajautetumpi palvelurakenne on, sitä 

vähemmän järjestäjällä on suoraa pääsyä toiminnassa syntyviin tietovarantoihin. Palvelujen tuottajien 
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toimiminen osakeyhtiömuodossa muuttaa tuottajien toimintamalleja ja juridista asemaa suhteessa 

tuotantoprosessitiedon jakamiseen. Lakitekstit antavat kuitenkin maakunnille sellaisia tehtäviä, joiden 

hoitaminen ei ole mahdollista ilman yksilötason tietojen käsittelyä ja tietovarastoa, johon on koottu tietoa 

sekä asiakkaista että prosesseista.  

Lakitekstin luonnoksen perusteella on vielä vaikea hahmottaa, miten tietojärjestelmien omistuksen, 

hallinnan ja hankintojen asiat järjestetään tilanteessa, jossa suuri osa palvelujen tuottajia on osakeyhtiöitä. 

Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että järjestämis- ja maakuntalakiluonnosten pohjalta maakunnan toiminta 

rajoittuisi vain maakuntakonsernin sisäiseen toimintaan eikä koskisi valinnanvapauden piirissä olevia 

osakeyhtiöitä, jotka ovat markkinoilla.  

Arvio muutoksesta 

Jos esitettyjen maakunta- ja järjestämislakiluonnosten pohjalta yritetään piirtää asiakas- ja potilastiedon 

tietoliikenteen arkkitehtuuri, se on kuvan 2 kaltainen. Maakunnalla ei ole asiakas- ja 

potilasasiakirjaliikenteessä fyysistä kosketusta asiakirjoihin. Arkkitehtuurissa jää hahmottumatta miten 

maakunta saa tietoonsa sen, millaisia asiakirjoja sen rekisterinpitovastuun alla on, ja miten se hoitaa niihin 

liittyviä rekisterihallinnon toimiaan, ja miten se kerää tarvitsemansa tiedot tietovarastoonsa.  

Tietovarastoja operatiivista johtamista varten tarvitaan edelleen palvelujen tuottajien omassa 

toiminnassa, eikä lakiluonnoksesta voi päätellä, miten järjestäjän tietovarastot toteutetaan. Koska 

maakunnalla on tehtävänä seurata palvelujen käyttäjiä ja tehdä palvelusuunnitelmia sekä seurata 

järjestämiensä sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua, vaikuttavuutta ja kustannuksia sekä verrata itse 

tuottamiaan ja hankkimiaan palveluja sekä velvollisuus toimittaa tietoja THL:een, lakiluonnos viittaa siihen, 

että maakunnilla oletetaan olevan omaa tiedonhallintakapasiteettia ja oma tietovarasto. Laki ei sisällä 

kuvausta miten, arkkitehtuurimielessä, maakunta järjestäjänä hallinnoisi ja käsittelisi eri palvelujen 

tuottajien tuotannossa syntyvää tietoa. Kaikki palvelujen tuottajat ovat mallissa joko osakeyhtiöitä tai 

erillisenä oikeushenkilönä toimivia viranomaisorganisaatioita. Lakiluonnos ei toistaiseksi anna viitteitä siitä, 

millaiset tietojenkäsittelyyn liittyvien oikeuksien tarkemmat yksityiskohdat koskevat järjestäjää. 

Ratkaisumallista ei voi myöskään päätellä miten maakunta hoitaa palvelujen seurantaan liittyviä tehtäviään 

niiden palvelujen osalta, jotka toteutetaan järjestämisvastuun siirron tai muutoin toisen maakunnan 

rekisterinpidon alla olevien tuottajien toimesta.  

Uudet palvelurakennelinjaukset tekevät joko kokonaan mahdottomaksi tai juridisesti ja käytännössä 

hyvin vaikeaksi sen, että maakunta järjestäisi kaikille alueensa toimijoille yhtenäiset 

tietojärjestelmäpalvelut. Yhteistoiminta-alueen yhtenäisiä tietojärjestelmäratkaisuja on ilmeisesti kuitenkin 

mahdollista yhteistoiminta-alueilla toteuttaa julkisen, ei kilpailutetun, tuotanto-osuuden puitteissa, mutta 

niiden syntyminen on toimijoiden tahtotilasta kiinni. Muilta osin yhtenäinen arkkitehtuuri jää sen varaan, 

että osakeyhtiö-tuottajille on riittävästi tietojärjestelmien yhteentoimivuusvelvoitteita kun ne liittyvät 

mukaan tuottamaan julkisesti rahoitettuja palveluja. Yhtentoimivuussäädösten antamiseen Kanta-

arkkitehtuuriin liittymiseksi on jo olemassa kansalliset toimivaltasäädökset. Lakiluonnoksesta ei löydy 

säädöksiä sille, kuka ja miten antaa tietojärjestelmien yhteentoimivuusvelvoitteet siinä aluearkkitehtuurissa, 

jossa toteutetaan palveluprosessit.  

Maakuntarajat ylittävissä palveluprosesseissa itse palvelun tuottamisen näkökulmasta Kanta-palvelut 

voivat riittää, mutta tarvetta on myös muun sellaisen potilas- ja asiakastiedon ja prosessitiedon 

maakuntarajat ylittävään jakoon, jota löytyy nykyisistä aluetietojärjestelmistä. Tiedon tulisi olla yhteen 

toimivaa erityisesti niillä alueilla, joissa maakunta joutuu hankkimaan merkittävän osan palveluista toisen 

maakunnan puolella olevasta tuotannosta. Myös valinnanvapauden vuoksi tulee, paitsi palveluprosesseissa 

myös suuri tarve yhteentoimivuudelle hallinnollisissakin järjestelmissä, joissa kulkee esimerkiksi 

asiakaslaskutus.  

Lakiluonnostekstin perusteella ei voida päätellä, syntyykö järjestämispäätöksessä esitetyn hallintamallin 

ja sen myötä tehtävän tiedonhallinnan arkkitehtuurin pohjalta maakunnalle riittävä tiedonhallinnan 

kyvykkyys palvelujärjestelmän vaikuttavuuden seurantaa. Maakunnat, joiden palvelutuotannosta 

merkittävä osa järjestetään muiden maakuntien alueella, ovat tässä suhteessa heikoimmassa asemassa. 
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Kunnilla ei tule olemaan omaa tietoa sote-palvelujärjestelmän palveluja käyttäneistä asiakkaista. 

Maakuntien tehtävä tukea kuntia on yksi tietohuollon kysymyksistä, joka ei kutienkaan liity yksilötason 

raakadatan käsittelyyn ja siinä mielessä arkkitehtuuriin.  

Esitetystä ratkaisusta ei löydy sellaisia piirteitä, joiden voisi arvioida lisäävän tietojärjestelmien 

integraatiota nykytilaan verrattuna. Mikäli erikoissairaanhoito toimii pääasiassa ei-kilpailluilla markkinoilla 

ja perusterveydenhuolto kilpailun piirissä olevissa osakeyhtiöissä, ei erikoissairaanhoidon ja 

perusterveydenhuollon tietojärjestelmäintegraatiolle synny uusia mahdollisuuksia. Viranomaistoiminnan 

sisällä olevan sosiaali- ja terveydenhuollon osalta voitaneen tietojenkäsittelyn integraatiota lisätä. Kun 

toimintaa on osakeyhtiömuodossa, voivat toimijoiden keskinäiset integraatiomahdollisuudet myös heiketä 

nykyisestä.  

Lakiuudistus johtaa merkittäviin alueen ja yhteistyöalueen tietojärjestelmämuutoksiin. Koska asiakas- ja 

potilastieto syntyy ja käsitellään palvelujen tuottajien toimesta ja tallennetaan Kantaan, voidaan 

palveluprosesseja jatkaa lakimuutoksesta huolimatta. Uuden palvelujärjestelmän maakunnallisen ja 

yhteiskytöalueita koskevan aluearkkitehtuurin hahmottaminen lakiluonnoksen pohjalta on vaikeaa. 

Merkittävät muutokset suhteessa nykytilaan ovat riippuvaisia siitä, millainen julkisen palvelutuotannon ja 

kilpailutetun tuotannon suhde on, ja millaisissa organisaatioissa näitä toteutetaan. Suuret 

tietojärjestelmäuudistukset ovat hitaita. Parhaillaan niitä on valmistelussa tai ei vielä käynnistettynä. Ne 

ovat kaikki tuottajien tietojärjestelmähankkeita. Maakuntahallintoa odottavat toimijat ovat jotkut myös 

saattaneet jäädyttää tietojärjestelmäinvestointejaan. Kanta-kokemuksia sekä Apotti ja UNA-hankkeiden 

aikatauluja hyödyntäen voidaan arvioida, että uuden palvelurakenteen mukaisia tietojärjestelmäratkaisuja 

alkaa jonkin verran olla aikaisintaan 2020-luvun puolivälissä ja joillain alueilla 2030 luvun puolella. Ne 

nykyiset sote-alueet, jotka ovat jo toteuttaneet integroidut tietojärjestelmät, saattavat joutua hajottamaan 

järjestelmänsä osakeyhtiömalliin siirtymisen vuoksi. Arkkitehtuurin osalta isoiksi avoimiksi kysymyksiksi 

vielä jää kaksi asiaa. Missä on maakunnan rooli fyysisessä data-arkkitehtuurissa ja missä on sen yhteisen 

toiminnan fyysinen ja juridis- taloudellinen kotipesä, joka vastaa siitä, että palveluprosessitieto kulkee 

toimijalta toiselle palveluprosesseissa. Syntyy tilanne, jossa ikään kuin tarvittaisiin oma palveluväylä joka 

maakuntaan pitämään aluearkkitehtuurin koossa.  

Tarkastelu eri arviointinäkökulmista 

NÄKÖKULMA ARVIO 

Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Lakiluonnoksessa on mukana tiedonkäsittelyn 

prosessi, jolla hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen tietoa kerätään, raportoidaan ja 

käytetään päätöksenteossa kunnissa. Kunnat tulevat 

kuitenkin palvelujärjestelmästä syntyvän tiedon 

osalta riippuvaiseksi maakunnilta saamastaan 

tiedosta, sillä niillä ei ole pääsyä palvelujen 

tuotantotietoihin. Maakuntien tehtävä on auttaa 

kuntia, mutta mitään tietohuollon arkkitehtuuria 

maakuntien ja kuntien välillä rakenteessa ei ole. 

Kun maakunnan tietohuollon käytännön 

toteutustapa jää vielä avoimeksi, ei ole mahdollista 

arvioida miten hyvin maakunnat pystyvät tukemaan 

kuntia. Järjestelmässä ei ole kansallisen tason 

mekanismia kuntien tietopohjan tuottamisen tueksi  

Yhdenvertaisten palvelujen varmistaminen 

 

Lakiluonnostekstin perusteella ei voida päätellä, 

syntyykö lakiluonnoksessa esitetyn mallin pohjalta 

sellainen tiedonhallinnan arkkitehtuuri, josta 

kehittyy maakunnalle riittävä tiedonhallinnan 

kyvykkyys palvelujärjestelmän toiminnan 

seurantaan, josta saadaan tietoa siitä, miten 

yhdenvertaisina palvelut toteutuvat. Maakunnat, 

joiden palvelutuotannosta merkittävä osa 

järjestetään muiden maakuntien alueella, ovat tässä 
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suhteessa heikoimmassa asemassa 

Kustannusvaikuttavat palvelut  Lakiluonnostekstin perusteella ei voida päätellä, 

syntyykö lakiluonnoksessa esitetyn mallin pohjalta 

sellainen tiedonhallinnan arkkitehtuuri, josta 

kehittyy maakunnalle riittävä tiedonhallinnan 

kyvykkyys palvelujärjestelmän toiminnan 

kustannusvaikuttavuuden seurantaan. Maakunnat, 

joiden palvelutuotannosta merkittävä osa 

järjestetään muiden maakuntien alueella, ovat tässä 

suhteessa heikoimmassa asemassa. 

Tuottavat palvelut  Uuden arkkitehtuurin tuottavuus ei ole arvioitavissa 

käytettävissä olevin tiedoin. Voidaan kuitenkin 

todeta, että selkeämpiä ja yksinkertaisempia 

tietojärjestelmäratkaisuista ei lyhyellä tai 

keskipitkällä aikavälillä todennäköisesti tule.  

Integraatio 

 

Hallintomalli ei sellaisenaan tuo integraatiota, 

mutta mahdollistaa sitä yhteistyöalueiden ei-

kilpailutetun toiminnan osalta, mikäli maakunnissa 

on tähän tahtoa. Siltä osin, kuin palvelutuotanto on 

markkinoilla toimivissa osakeyhtiöissä, voivat 

tiedon integraatiomahdollisuudet myös heiketä 

nykyisestä. 

 

Keskeisiä havaintoja 

Arkkitehtuurissa jää hahmottumatta, miten maakunta saa tietoonsa sen, millaisia asiakirjoja sen 

rekisterinpitovastuun alla on ja miten se hoitaa niihin liittyviä rekisterihallinnon toimia, kun sillä ei ole 

asiakas- ja potilasasiakirjaliikenteessä mitään fyysistä kosketusta asiakirjoihin. 

Lakiluonnos viittaa maakunnalle annettavien tehtävien perusteella siihen, että maakunnilla oletetaan 

olevan omaa tiedonhallintakapasiteettia ja oma tietovarasto. Lakiluonnos ei sisällä kuvausta miten, 

arkkitehtuurimielessä, maakunta järjestäjänä hallinnoi ja käsittelee eri palvelujen tuottajien tuotannossa 

syntyvää tietoa. 

Palveluprosesseissa on mahdollista liikuttaa tietoa organisaatioista toiseen vain jos niiden 

tietojärjestelmät ovat yhteentoimivia. Kanta-arkkitehtuuriin liittymiseksi on jo olemassa kansalliset 

toimivaltasäädökset. Lakiluonnoksesta ei löydy säädöksiä sille, kuka ja miten antaa tietojärjestelmien 

yhteentoimivuusvelvoitteet siinä aluearkkitehtuurissa, jossa toteutetaan maakunnan asukkaiden 

palveluprosessit.  

 

Tiedonhallinnan ohjaus 

Nykytila 

Sosiaali- ja terveydenhuollon yleinen ohjaus, suunnittelu, kehittäminen ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja 

terveysministeriölle. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisena asiantuntijaviranomaisena toimii Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos. Kansallisen tietopohjan luomiseksi THL ohjaa tiedonantajia tietojen raportoimisessa 

siinä laajuudessa kuin tilastolaki, muut tilastotuotantoon liittyvä lainsäädäntö ja kansallisiin rekistereihin 

liittyvä lainsäädäntö mahdollistavat. Kuntien velvoite tehdä hyvinvointikertomus on terveydenhuoltolaissa, 

mutta sen sisällön rakenteesta ei ole säädetty. Valvontaviranomaisten ohjaamista 

omavalvontasuunnitelmista on säädöksiä ja ne ovat toimivaa palvelujen tuottajien käytäntöä.  

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvat kunnat laativat terveydenhuollon järjestämissuunnitelman, 

jonka tulee perustua alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on 

neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Suunnitelma hyväksytään sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymässä. Sairaanhoitopiireillä on mahdollisuus tehdä terveysseuranta- ja palvelutarvetietojen osalta 

yhteistyötä, mutta eri alueilla tilanne vaihtelee. Yhdenmukaista raportointia on eniten kehitetty alueilla, 
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jossa palvelurakenne (ja tietojärjestelmät) on integroitu, mutta kansallista yhdenmukaisen raportoinnin 

rakennetta ei tilasto- ja rekisteritietotuotantoa lukuun ottamatta ole.  

Muutos 

Tiedonhallinnan ohjauksen näkökulmasta koko rakenne on uusi. On tärkeä tarkastella, kuka velvoitetaan 

käyttämään tietoja, kenellä on velvoite antaa tietoja ja kenellä on toimivaltaa tiedon sisällön valintaan. 

Tiedonhallinnassa tiedon käyttötarkoitus on myös ohjauksellinen asia. Toiminnassa syntyväksi 

edellytettävät asiakirjat ovat yksi tapa todentaa tietojen käyttötarkoitusta.  

Uudessa rakenteessa tietoja käyttäviä toimijoita ja asiakirjoja, joissa tiedon käyttö ilmenee, on lueteltu 

alla, ja perässä on merkittynä millä toimijalla on ohjausvaltaa asiakirjan sisällön suhteen. (Toimivalta 

määrätä tietosisällöistä: A=valtioneuvosto, B=sosiaali- ja terveysministeriö, C=maakunnat, D=THL, 

E=aluehallintovirasto.) 

 
Valtioneuvosto 

 sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset strategiset tavoitteet (A) 

 julkisen talouden suunnitelma (A) 

 talousarvio (A) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

 vuosittainen selvitys palvelujen saatavuuden ja rahoituksen riittävyyden arvioimiskeksi (B) 

 STM ja maakunnat neuvottelujen asiakirja (B) 

 

Maakunnat 

 vuosittain raportti alueen palvelujen saatavuudesta ja talouden tilasta STM:lle ja THL:lle (B) 

 velvoite seurata palvelutuotantoa ja väestön terveyttä ja hyvinvointia ja toimittaa tiedot THL:lle (D) 

 omavalvontasuunnitelma ja sen seuranta (B) 

 sopimusasiakirja palvelujen tuottajan kanssa (C) 

 maakunnan on valmisteltava omalta osaltaan valtuustokausittain alueellinen hyvinvointikertomus 

väestön hyvinvoinnista, terveydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä. 

Kertomus laaditaan yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Hyvinvointikertomus on julkaistava julkisessa 

tietoverkossa. (D) 

 palvelustrategia (C) 

 palvelulupaus (C) (A) 

 yhteistyösopimus 4-vuoden välein, sen vuosiseuranta (A) 

 

THL 

 vuosittainen asiantuntija-arvio siitä vastaako palvelujen saatavuus väestön tarpeisiin yhdenvertaisesti 

sekä palvelujen kustannusvaikuttavasta toteutuksesta STM:lle (B) 

 vuosittain maakuntien ja STM:n välisiä neuvotteluja varten selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon tilasta 

ja toteutumisesta (B) 

 

Aluehallintovirasto 

 vuosittainen raportti sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan yhteydessä saatujen tietojen perusteella 

maakuntien palvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta STM:lle ja THL:lle (B) 

 

Palvelujen tuottajat 

 velvoite seurata palvelutuotantoa ja toimittaa tiedot maakunnalle (D) 

 velvoite seurata palvelutuotantoa ja toimittaa tiedot THL:lle (D) 

 velvoite käyttää omaa, alueellista ja kansallista tietoa palvelujenlaadun yms. varmistamisessa (C) 

 omavalvontasuunnitelma ja sen seuranta (E) 

 sopimusasiakirja maakunnan kanssa (C)  

 

Asukkaat, asiakkaat ja henkilöstö 

 palautetieto toiminnasta palvelujen tuottajille (C) 

 asukkaiden näkemykset on otettava huomioon valmisteltaessa maakunnan palvelulupausta, maakuntien 

yhteistyösopimusta sekä sosiaali- ja terveysministeriölle yhteistyöalueen ehdotusta siitä, miten alueen 
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palvelut ja niiden kehittäminen sekä maakuntien välinen yhteistyö pitäisi ottaa huomioon 

valtakunnallisissa tavoitteissa. (C) 

 

Kunnat 

 kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava 

kunnanvaltuustolle vuosittain. Lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava 

hyvinvointikertomus. (D) 

 hyvinvointikertomus on toimitettava maakunnalle ja julkaistava julkisessa tietoverkossa. (D) 

Keskeisiä havaintoja 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksen rakenne on kokonaan uusi. Vastaavaa ei ole aikaisemmin 

Suomessa ollut. Maakunta on kokonaan uusi toimija. Kaikki nykyiset toimijat ovat saaneet rakenteessa 

uusia rooleja ja tehtäviä. Uusi rakenne perustuu uudella tavalla siihen, että hyödynnetään toiminnasta 

kertyvää tietoa arvioinnissa ja päätöksenteossa. Palvelurakenneohjauksen tiedonhallinnassa oleellisia 

asioita ovat se, missä tarkoituksessa ja mikä toimija tietoja käyttää ja se, onko sillä mahdollisuus saada 

tarvitsemansa tiedot ja kuka päättää siitä mitä tietoja päätöksentekoprosesseissa käytetään. Toimijoiden 

mahdollisuudet saada tietoja oman tehtävänsä hoitamiseen löytyvät lainsäädännöstä periaatteessa hyvin. 

Tietojohtamisessa tarvittavaa tietopohjaa varten perusarviointia tekevien tahojen tulee kuitenkin voida 

käsitellä datan muodostuksessa yksilötason tietoja. Tämä laki ei sisällä siitä sellaisia säädöksiä, joiden 

perustella käytännön toteutukset voidaan rakentaa. Kun maakunta on eri oikeustoimihenkilö kuin 

palvelujen tuottajat, olisi tärkeää tietää missä lainsäätäjä ajattelee maakunnan dataprosessien tapahtuvan. 

Olisi tärkeää löytää pykälät, joissa kuvataan miten järjestäjän toiminnassa yksilötason dataan perustuvat 

analyysitehtävät hoidetaan. THL:n rooli sote-päätöksenteon tietopohjan käsittelyssä on laissa todettu. 

Valtakunnallista kuvaa kaikista maakunnista olisikin vaikea toteuttaa ilman valtakunnallista toimijaa, joka 

kokoaa sen. Laissa ei kuitenkaan ole säädöksiä THL:n mahdollisuudesta kerätä ja käsitellä 

tietotuotantoprosesseissaan yksilötason tietoja. Tämä toimivalta voitaneen säätää muussa lainsäädännössä 

(laki THL:stä tms.) 

Tarkastelu eri arviointinäkökulmista 

NÄKÖKULMA ARVIO 

Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen THL saa uuden tehtävän määrittää 

hyvinvointikertomuksen tietosisällön kunnissa ja 

maakunnissa. Tämä voi parantaa tiedon 

vertailumahdollisuuksia. Ohjausmekanismi sisältää 

maakunnan velvoitteen tukea kuntia. Yhteistyö tai 

palautemekanismia hyvinvointikertomuksen 

tietosisällön kehittämisyhteistyöstä THL:n, kuntien ja 

maakuntien kesken ei laissa ole, mutta säädökset eivät 

tällaisen syntymistä kuitenkaan estä. 

Yhdenvertaisten palvelujen varmistaminen 

 

Lakiluonnoksessa esitetty toimintamalli tuo uuden 

mekanismin palvelujärjestelmän päätöksenteossa 

käytettävän tiedon käsittelyyn. Palvelujen 

yhdenvertaisuuden ja vaikuttavuuden 

vertailukelpoisen seurannan työkaluja ei ole 

aikaisemmin ollut käytössä. Uusi toimintamalli luo 

perustan, käytännön toteutukset ratkaisevat 

onnistumisen 

Kustannusvaikuttavat palvelut Kuten edellä 

Tuottavat palvelut Kuten edellä 

Integraatio 

 

Mekanismi ei sisällä kovin selkeästi ilmaistua erikseen 

mainintaa integraation toteutumisen seurannasta, 

mutta valtioneuvoston ja yhteistyöalueiden kohdalla 

tieto integraation toteutumisesta tulee huomioida.  
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Tietovirrat (tiedon sisällöt, luovutus, vastaanotto ja käyttö) 

Nykytila 

Voimassa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietolain (159/2007) mukaan palvelujen antajien 

asiakastietojärjestelmästä tulee voida tuottaa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen antajan oman 

suunnittelun, johtamisen ja tilastoinnin, sekä valtakunnallisen tutkimus- ja tilastotoiminnan kannalta 

tarpeelliset tiedot ja hoidon tarpeen arviointia sekä hoitoon pääsyn ajankohtaa koskevat tiedot. 

Tietojen kansallisesta raportoinnista säädetään tilasto- ja rekisterilainsäädännössä ja siten kuin terveyden 

edistämistyöstä on säädetty. Yhtenäistä tuotantorakennetta alueellisen tai kansallisen sote-

palvelujärjestelmän päätöksenteossa ja ohjauksessa tarvittavan tiedon käsittelystä ei Suomessa ole, vaan 

tiedot kootaan hajallaan olevista tietovarannoista tilannekohtaisesti kunkin tarpeen mukaiseen käyttöön. 

Lakiluonnoksen sisältö 

Lakiluonnoksessa on runsaasti kohtia, joissa on mainittu päätöksenteossa tarvittavia tietosisältöjä sekä 

kohtia, joissa on mainittu tietojen keräämisestä tai raportoinnista tai toimittamisesta päätöksentekoon. 

Lisäksi on mainintoja toimivallasta määrätä kerättävän ja raportoitavan tiedon sisällöistä. Lakiluonnoksen 

maininnat päätöksenteossa huomioitavista tietosisällöistä on koottu kvalitatiivisella analyysillä, jonka 

tulokset ovat taulukossa alla (järjestämislakiluonnos 27.5.2016). Huom! Tätä analyysiä ei ole päivitetty 

10.6.2016 lakiluonnosversioon. Pienet muutokset eivät ole tässä kesäkuun 2016 arviointiraportissa 

oleellisia tulosten kannalta. Uusi tarkastelu tehdään vasta lain ennakkoarvioinnin viimeistä arviointia 

varten.  

Lakiluonnokseen kirjatun tietoprosessin eri osatekijöiden kuvaus 

1. Tietojohtamisen tehtävät, joissa tulee lakiesityksen mukaan käyttää päätöksenteossa sellaista tietosisältöä, 

joka on mainittu lakiluonnoksen tekstissä: 

 

 Kunnat 

o hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet strategisessa päätöksenteossa, niitä edistävät 

toimenpiteet. 

 

Kuntien osalta lakitekstistä poimitut tietotarpeet: 

o kunnan asukkaiden elinolot kunnan alueella 

o kunnan asukkaiden elinolot kunnan eri väestöryhmissä 

o kunnan asukkaiden elinoloihin vaikuttavat tekijät 

o väestön hyvinvointi 

o väestön hyvinvointiin vaikuttavat tekijät 

o väestön hyvinvointi eri väestöryhmissä   

o väestön terveys 

o väestön terveyteen vaikuttavat tekijät 

o väestön terveys eri väestöryhmissä 

 

 Valtioneuvosto:  

o vahvistaa joka neljäs vuosi valtakunnalliset ja tarvittaessa erikseen kullekin maakunnalle 

lainsäädäntöä täydentävät strategiset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi. 

o päätös keskitettävistä palveluista 

o oikeus päättää yhteistyösopimuksesta jos se ei muutoin synny   

o oikeus päättää palvelurakenteen, investointien tiedonhallinnan toimenpiteistä, jos tarve 

o julkisen talouden suunnitelma 

o talousarvio 

 

Valtioneuvoston osalta lakitekstistä poimitut tietotarpeet: 
o väestön hyvinvointi ja terveys 

o väestön palvelutarpeet 
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o palvelujen yhdenvertainen saatavuus 

o palvelujen saavutettavuus, 

o sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan toteutuminen 

o palvelujen kustannukset 

o julkisen talouden finanssipoliittisten tavoitteiden toteutuminen 

o palvelujen tuottavuus 

o palvelujen vaikuttavuus 

o palvelujen laatu 

o valinnanvapauden toteutuminen 

o integraation toteutuminen 

o asukkaiden osallistumisoikeuden toteutuminen 

o asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien toteutuminen 

o kielellisten oikeuksien toteutuminen 

o tietojärjestelmäpalvelujen ja tiedonhallinnan kustannusvaikuttava toteutus 

o tietojärjestelmäpalvelujen ja tiedonhallinnan tehokas toteutus 

 

 Sosiaali- ja terveysministeriö 

o sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tavoitteiden valmistelu 

o sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tavoitteiden vuosittainen seuranta 

o sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tavoitteiden huomioon ottaminen maakuntien 

toiminnanohjauksessa. 

o näkökulmat neuvotteluun maakuntien kanssa yhteistyösopimuksesta (4v välein) 

o näkökulmat vuosittaiseen neuvotteluun maakunnan kanssa 

o aloite maakuntien yhdistämisestä 

o selvitys palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden ja rahoituksen tason riittävyyden 

(rahoitusperiaate) arvioimiseksi valtakunnallisesti ja maakunnittain vuosittain  

 

STM:n osalta lakitekstistä poimitut tietotarpeet: 
o väestön hyvinvointi 

o väestön terveys 

o väestön palvelutarpeet 

o palveluiden yhdenvertainen saatavuus 

o tarpeenmukainen palvelujen saatavuus 

o riittävä palvelujen saatavuus 

o palvelujen saavutettavuus 

o sosiaalipalvelujen toiminta (toteutuminen) 

o terveyspalvelujen toiminta (toteutuminen) 

o sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset (taloustiedot) 

o tarvevakioidut asukaskohtaiset kustannukset 

o rahoituksen tason riittävyys 

o palvelujen tuottavuus 

o palvelujen vaikuttavuus 

o palvelujen laatu 

o asukkaiden osallistumisoikeuden toteutuminen 

o sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon kokonaisuuden toetutuminen 

o asiakkaiden palvelujen yhteensovittaminen 

o sosiaali- ja terveydenhuollon toteutuminen 
 

 Maakunnat 

o hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet niitä edistävät toimenpiteet 

o sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia osana maakuntastrategiaa 

o maakunnan palvelulupaus 

o maakuntien yhteistyösopimus 

o maakuntien yhteistyösopimuksen vuosittainen arviointi 

o maakuntien omavalvontasuunnitelman laadinta ja toteuttaminen 

o maakuntien esitys niiden erityispiirteiden huomioimisesta valtakunnallisissa tavoitteissa 

o näkökulmat vuosittaiseen neuvotteluun sosiaali- ja terveysministeriön kanssa 
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o maakunnan on seurattava alueensa väestön hyvinvointia ja terveyttä, järjestämänsä sosiaali- ja 

terveydehuollon laatua ja vaikuttavuutta, kustannuksia ja tuottavuutta sekä sitä, miten 

asiakkaiden palvelujen yhteensovittaminen on toteutunut. 

o maakunnan on seurattava oman palvelutuotannon toimintaa ja taloutta sekä verrattava sitä 

muiden tuottamien palvelujen laatuun vaikuttavuuteen ja tuottavuuteen.  

o maakuntien on toimitettava seurantatiedot Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle 

o maakunnan kehittämistehtävään kuuluu maakunnan johdon tukeminen toiminnan 

suunnittelussa ja päätösten toimeenpanossa. 

o maakunnan on seurattava, että palvelun tuottaja toteuttaa palvelut asiakkaiden yksilölliset 

tarpeet huomioon ottavalla tavalla ja muutoinkin sopimuksen edellyttämällä tavalla.  

o maakunnan on huolehdittava siitä, että maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluvia palveluja 

tuottavat yritykset ja yhteisöt käyttävät toimintansa suunnittelussa ja johtamisessa toiminnan 

laatua, vaikuttavuutta, kustannuksia sekä palvelujen yhteensovittamisen toteutumista koskevaa 

alueellista ja kansallista tietoa, tutkimukseen perustuvaa muuta tietoa sekä asiakkaiden ja ja 

henkilöstön kokemuksiin perustuvaa tietoa.  

o asukkaiden näkemykset on otettava huomioon valmisteltaessa maakunnan palvelulupausta, 

maakuntien yhteistyösopimusta sekä sosiaali- ja terveysministeriölle yhteistyöalueen ehdotusta 

siitä, miten alueen palvelut ja niiden kehittäminen sekä maakuntien välinen yhteistyö pitäisi 

ottaa huomioon 26 §:n mukaisissa valtakunnallisissa tavoitteissa.  

 

Maakunnan osalta lakitekstistä poimitut tietotarpeet: 

o väestön hyvinvointi 

o väestön hyvinvointiin vaikuttavat tekijät 

o väestön hyvinvointi eri väestöryhmissä   

o väestön terveys 

o väestön terveyteen vaikuttavat tekijät 

o väestön terveys eri väestöryhmissä 

o väestön (ml. asukkaiden) palvelutarpeet 

o palvelujen saatavuus 

o palvelujen saavutettavuus 

o palvelujen esteettömyys 

o sosiaalipalvelujen toiminta (toteutuminen) 

o terveyspalvelujen toiminta (toteutuminen) 

o palvelujen laatu 

o asiakas- ja potilasturvallisuus 

o sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset (taloustiedot) 

o tuotehinta 

o talouden tila 

o palvelujen tehokkuus 

o palvelujen tuottavuus 

o palvelujen kustannusvaikuttavuus 

o palvelujen vaikuttavuus 

o palvelujen tarkoituksenmukaisuus 

o palvelujen innoatiivisuus 

o henkilöstövoimavarat, järjestämisen edellyttämä henkilöstö 

o henkilöstön osaaminen 

o asiakkaan valinnanvapauden piirissä olevien ja muiden palvelujen yhteensovittaminen tarpeen 

mukaiseksi kokonaisuudeksi 

o yhteen sovitettuja palveluita tarvitsevien asiakasryhmien ja asiakkaiden tunnistaminen 

o palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien kuvaaminen 

o asiakkaiden palvelukokonaisuuksien toteutuminen 

o asukkaiden osallistumisoikeuden toteutuminen 

o asiakkaiden oikeuksien toteutuminen 

o maakunnan asukkaiden (asiakkaiden) näkemykset 

o sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon kokonaisuuden toetutuminen 

o asiakkaiden palvelujen yhteensovittaminen 
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 Maakuntien yhteistoiminta-alue 

 

Maakuntien lakisääteisen yhteistoiminnan osalta poimitut tietotarpeet: 

o väestön hyvinvointi 

o väestön terveys 

o väestön (ml. asukkaiden) palvelutarpeet 

o asiakkaiden tarpeet 

o palveluiden yhdenvertainen saatavuus 

o palvelun määrä 

o palvelujen laatu 

o asiakas- ja potilasturvallisuus 

o taloudelliset voimavarat 

o tehokas tuotantorakenne 

o kustannustehokas tuotantorakenne 

o kustannusvaikuttava tuotantorakenne 

o palvelujen vaikuttavuus 

o henkilöstövoimavarat, järjestämisen edellyttämä henkilöstö 

o henkilöstön osaaminen 

o valinnanvapauden toteutuminen 

o asukkaiden osallistumisoikeuden toteutuminen 

o integraation toteutuminen 

o asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien toteutuminen 

o kielellisten oikeuksien toteutuminen 

 

 Maakunta jolle palvelut on keskitetty 

o maakunta, jonka tehtäväksi (keskitetyt) palvelu on osoitettu, vastaa palvelun yhdenvertaisesta 

saatavuudesta sekä päättää palvelun tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä, 

 Maakunnallinen palvelujen tuottaja 

o velvoite antaa tuotehinta palveluille, jotka korvataan 

 Palvelujen tuottaja 

o omavalvontasuunnitelma, palvelujen asianmukaisuus, asiakas- ja potilasturvallisuus ja laatu 

o Maakunnalle palveluja tuottavien yksityisten palveluntuottajien on toimitettava seurannan 

edellyttämät tiedot maakuntien ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen käyttöön 

 

Palvelujen tuottajan osalta lakitekstistä poimitut tietotohuollon tietosisällöt: 

o asiakkaiden hyvinvointi 

o asiakkaiden terveys 

o palveluiden yhdenvertainen saatavuus 

o sosiaalipalvelujen toiminta (toteutuminen) 

o terveyspalvelujen toiminta (toteutuminen) 

o asiakassuunnitelman toteutuminen 

o palvelujen asianmukaisuus 

o palvelujen laatu 

o asiakas- ja potilasturvallisuus 

o sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset (taloustiedot) 

o tuotehinta 

o palvelujen tuottavuus 

o palvelujen vaikuttavuus 

o asiakkaiden palvelukokonaisuuksien toteutuminen 

o maakunnan asukkaiden (asiakkaiden) näkemykset 

o asiakkaiden palvelujen yhteensovittaminen 

 

 THL 

o Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävänä on seurata ja arvioida väestön hyvinvointia ja 

terveyttä sekä maakuntien järjestämää sosiaali- ja terveydenhuoltoa. 
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o velvoite kerätä valtakunnallisten tavoitteiden laadinnassa ja seurannassa ja STM-maakunnat 

välisissä neuvotteluissa tarvittavat tiedot sosiaali- ja terveydenhuollosta ja väestön terveydestä 

ja hyvinvoinnista STM:lle vuosittain 

 

THL:n osalta lakitekstistä poimitut tietotohuollon tietosisällöt: 

o väestön hyvinvointi 

o väestön terveys 

o väestön (ml. asukkaiden) palvelutarpeet 

o palveluiden yhdenvertainen saatavuus 

o sosiaalipalvelujen toiminta (toteutuminen) 

o terveyspalvelujen toiminta (toteutuminen) 

o palvelujen laatu 

o asiakas- ja potilasturvallisuus 

o sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset (taloustiedot) 

o palvelujen tuottavuus 

o palvelujen kustannusvaikuttavuus 

o palvelujen vaikuttavuus 

o asiakkaiden palvelujen yhteensovittaminen 

o sosiaali- ja terveydenhuollon toteutuminen 

 

Valviran ja AVI:en osalta lakitekstistä poimitut tietohuollon tietosisällöt: 
o palveluiden yhdenvertainen saatavuus 

o palvelujen asianmukaisuus 

o palvelujen laatu 

o asiakas- ja potilasturvallisuus 

 

2. Tietoprosessissa käytettävän tiedon julkiset päätepisteet, eli raportteja tai asiakirjoja, joissa kerättävää ja 

käytettävää tietoa tulee lakiluonnoksen pohjalta julkisesti saataville, ovat:  

 

 kunnanviraston raportti kunnanvaltuustolle terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä kerran 

vuodessa 

 kunnan hyvinvointikertomus kunnanvaltuustolle 4 vuoden välein, toimitetaan maakuntaan ja 

julkisille verkkosivuille 

 maakunnallinen hyvinvointikertomus julkisille verkkosivuille 4 vuoden välein 

 maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia osana maakuntastrategiaa 

 maakunnan palvelulupaus, julkaistava tietoverkossa 

 maakuntien yhteistyösopimus 4 vuoden välein 

 valtioneuvoston vahvistamat sosiaali- ja terveydenhuollon strategiset tavoitteet 4 vuoden välein 

 maakuntien ja STM:n vuosittaiset neuvottelut järjestämissopimuksen toteutumisesta, 

neuvottelupöytäkirjat kerran vuodessa. 

 maakunnan vuosiraportti STM:lle ja THL:lle alueen palvelujen saatavuudesta sekä ja talouden 

tilasta; 

 aluehallintoviraston vuosiraportti STM:lle ja THL:lle alueensa maakuntien palvelujen 

yhdenvertaisesta saatavuudesta;  

 THL:n vuosiraportti STM:lle siitä vastaako palvelujen saatavuus väestön tarpeisiin 

yhdenvertaisesti sekä palvelujen kustannusvaikuttavasta toteutuksesta, julkaistaan tietoverkossa 

 sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden ja rahoituksen 

tason riittävyyden (rahoitusperiaate) arvioimiseksi valtakunnallisesti ja maakunnittain vuosittain 

selvityksen. 

 julkisen talouden suunnitelma ja talousarvio 

 

3. Tietoprosessien toimijat:  

 

 lakiluonnoksen mukaiset toimijat, joilla on velvollisuus käyttää tietoa päätöksenteon tukena 

(tietojohtamisessa) ja/tai joilla tekstin mukaan tulee päätöksenteossa olla ainakin jotain tekstissä 

mainittuja tietoja, ovat VN, STM, maakunnat, maakuntien valtuustot, sosiaali- ja terveydenhuollon 
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toimielin, yhteistyöalueen maakunnat, kunnat, kunnanvaltuustot, asukkaat, palvelujen tuottajat ja 

THL 

 lakiluonnoksessa toimijat, joiden tulee kerätä ja/tai raportoida vähintään jotain tietoja vähintään 

yhteen tarkoitukseen, ovat kunnat, maakunnat, asukkaat, palvelujen tuottajat, THL, sosiaali- ja 

terveydenhuollon toimintayksikkö, aluehallintovirastot, STM 

 lakiluonnoksessa toimijat, joilla on tiedonsaantioikeutta, ovat STM, Valvira, AVIt, THL ja 

maakunnat 

 lakiluonnoksen toimijat, joilla on vähintään jossain asiassa toimivaltaa määrätä siitä millaisia 

tietoja kerätään ja raportoidaan, ovat valtioneuvosto (strategisten tavoitteiden seurantatiedot), 

STM (maakunnan omavalvontaohjelma, vuosiselvitysten sisältö), THL (hyvinvointikertomukset ja 

seurantatiedot) ja Valvira (palvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelmat).  

Tietosisältöjen kuvaus 

Alla olevassa taulukossa on sisältöanalyysillä (lakiluonnos 27.5.2016) tuotettuna kaikki ne tietosisällöt, 

joita lakitekstin mukaan eri toimijoiden pitää käyttää päätöksenteossa, ottaa huomioon, seurata, kerätä tai 

raportoida. (K= käyttää, T = tuottaa) 

 

TIETO VN STM maa 

kunta 

yhteistyö- 

alue 

palvelun 

tuottaja 

Kunta THL Valvira 

AVI 

asu- 

kas 

kunnan asukkaiden elinolot kunnan 

alueella 

     KT    

kunnan asukkaiden elinolot kunnan 

eri väestöryhmissä 

     KT    

kunnan asukkaiden elinoloihin 

vaikuttavat tekijät 

     KT    

asiakkaiden hyvinvointi     T     

väestön hyvinvointi K KT KT K  KT KT   

väestön hyvinvointiin vaikuttavat 

tekijät 

  K   KT    

väestön hyvinvointi eri 

väestöryhmissä   

  K   KT    

väestön terveys K KT KT K  KT KT   

asiakkaiden terveys     T     

väestön terveyteen vaikuttavat tekijät   K   KT    

väestön terveys eri väestöryhmissä   K   KT    

väestön (ml. asukkaiden) 

palvelutarpeet 

K KT KT K   KT   

asiakkaiden tarpeet   K K      

asiakkaan yksilölliset tarpeet   K       

palvelujen saatavuus K KT KT       

palveluiden yhdenvertainen 

saatavuus 

K KT  K T  KT KT  

tarpeenmukainen palvelujen 

saatavuus 

 K        

riittävä palvelujen saatavuus  K        

palvelujen saavutettavuus K K K       

asukkaiden yhdenvertaisuus K         

palvelujen esteettömyys   K       

sosiaalipalvelujen toiminta 

(toteutuminen) 

K K K  T  KT   
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terveyspalvelujen toiminta 

(toteutuminen) 

K K K  T  KT   

palvelun määrä    K      

asiakassuunnitelman toteutuminen     T     

palvelujen asianmukaisuus     KT   K  

palvelujen laatu K KT KT K KT  KT K  

asiakas- ja potilasturvallisuus   KT K KT  KT K  

Sosiaali- ja terveyspalvelujen 

kustannukset (taloustiedot) 

K KT KT  KT  KT   

Julkisen talouden finanssipoliittisten 

tavoitteiden toteutuminen 

K         

tuotehinta   K  T     

tarvevakioidut asukaskohtaiset 

kustannukset 

 K        

taloudelliset voimavarat    K      

rahoituksen tason riittävyys  KT        

talouden tila   KT       

palvelujen tehokkuus   K       

tehokas tuotantorakenne    K      

palvelujen tuottavuus K KT KT  T  KT   

kustannustehokas tuotantorakenne    K      

kustannusvaikuttava 

tuotantorakenne 

   K      

palvelujen kustannusvaikuttavuus K KT KT    KT   

palvelujen vaikuttavuus   KT K? KT?  KT   

palvelujen tarkoituksenmukaisuus   K       

palvelujen innoatiivisuus   K       

henkilöstövoimavarat , järjestämisen 

edellyttämä henkilöstö 

  K K      

henkilöstön osaaminen   K K      

valinnanvapauden toteutuminen K   K      

asiakkaan valinnanvapauden piirissä 

olevien ja muiden palvelujen 

yhteensovittaminen tarpeen 

mukaiseksi kokonaisuudeksi 

  K       

yhteen sovitettuja palveluita 

tarvitsevien asiakasryhmien ja 

asiakkaiden tunnistaminen 

  K       

palveluketjujen ja 

palvelukokonaisuuksien kuvaaminen 

  K       

asiakkaiden palvelukokonaisuuksien 

toteutuminen 

  K  T     

asukkaiden osallistumisoikeuden 

toteutuminen 

K K K K      

asiakkaiden oikeuksien toteutuminen   K       

maakunnan asukkaiden (asiakkaiden) 

näkemykset 

  KT  KT    T 

sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelutuotannon kokonaisuuden 

toetutuminen 

 KT KT       
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asiakkaiden palvelujen 

yhteensovittaminen 

 K KT  KT  KT   

integraation toteutuminen K   K      

asukkaiden 

vaikutusmahdollisuuksien 

toteutuminen 

K   K      

tietojärjestelmäpalvelujen 

kustannusvaikuttava toteutus 

K         

tietojärjestelmäpalvelujen tehokas 

toteutus 

K         

tiedonhallinnan kustannusvaikuttava 

toteutus 

K         

tiedonhallinnan tehokas toteutus K         

kielellisten oikeuksien toteutuminen K   K      

sosiaali- ja terveydenhuollon 

toteutuminen 

 KT     KT   

 

 

 
Kuva 3. Toimijat ja tietovirrat 

Arvio lakiuudistuksesta 

Lakiluonnoksessa on huomioitu, että kussakin päätöksenteon hallinnollisessa kohdassa tulee olla käytössä 

tarvittava tietopohja. Tämä on palvelujärjestelmän toimintaan systemaattisesti istutettuna uutta ja näyttää 
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mahdollisuudelta kehittää kansallista tietojohtamista. Lakiluonnoksessa esitetään, että siinä mainitut tiedot 

tulee ottaa päätöksenteossa huomioon. Tämä ei kuitenkaan yksin luo tietojohtamisen järjestelmää. 

Toimijoiden roolit tarvittavan tiedon keräämisessä, käsittelyssä, jakamisessa ja raportoinnissa ovat mukana 

lakiluonnoksessa yleisellä tasolla. Käytännön toteuttaminen tulee toimeenpanovaiheessa sisältämään paljon 

työtä ja edellyttää uudenlaisia toimintaprosesseja, joille lakiluonnos kuitenkin antaa pohjaa.  

Tietojen julkisesta raportoinnista valinnanvapauden ja kansalaisdemokratian näkökulmasta ei ole 

vaatimuksia. Poikkeuksena on terveys- ja hyvinvointikertomus ja THL:n tuottama seurantaraportti. Useat 

hallintomallin tuotoksena syntyvät dokumentit ovat luonteeltaan julkisia viranomaisdokumentteja. 

Asiakkaiden tarvitsemasta tiedosta valinnanvapaustilanteessa säädettäneen toisessa lainsäädännössä. 

Päätöksenteossa tarvittavan tietosisällön käsitteet vaihtelevat lakiluonnoksen eri kohdissa siten, että 

mittareiden rakentaminen niiden pohjalta on vaikeaa. Käsitteistö on kuitenkin aiemmin arvioituun 

lakiversioon verrattuna osin selkiytynyt. Käsitteet ovat lakitekstissä tekstin luonteen vuoksi vasta ylätason 

otsikoita kuten ”hyvinvointi”, ”terveys” ja ”palvelujen saatavuus”, eikä seurannan kiinnittäminen lailla 

mittaritasolle olisikaan seurantajärjestelmän kehittymistä edistävää. Laissa esitetty uusi kansallisen 

tietojohtamisen rakenne tulee edellyttämään yhteisesti sovittuja mittareita, joiden merkitys on 

ohjausjärjestelmässä konkreettinen tavalla, jollaista ei juuri ole aiemmin Suomessa ollut. Tämä tulee 

asettamaan aivan uusia vaatimuksia tiedon kirjaamiselle, keräämiselle, raportoinnille ja hyödyntämiselle. 

Järjestämislaki yksin ei takaa sitä, että kaikilla toimijoilla on käytettävissään tietojohtamisessa tarvittavaa 

dataa sopivassa muodossa omaa päätöksentekoaan varten.  

Tarkastelu eri arviointinäkökulmista 

NÄKÖKULMA ARVIO 

Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Väestön terveys- ja hyvinvointitieto on kirjattu 

huomioon otettavaksi lähes kaikissa päätöksenteon 

pisteissä. Hyvinvointikertomusten julkinen raportointi 

tuo tietoa väestön saataville. Tietoa keräävät ja 

raportoivat toimijat on kuvattu. Tämä on 

tiedonhallinnan osalta selkeä prosessi. 

Yhdenvertaisten palvelujen varmistaminen 

 

Lakiluonnoksen toimijat, joilla on vähintään jossain 

asiassa toimivaltaa määrätä siitä millaisia tietoja 

kerätään ja raportoidaan, ovat valtioneuvosto, STM, 

THL ja Valvira. Muutoin tietosisältöjä ohjaavia ei ole 

mainittu ja voidaan siten olettaa, että tietoja 

keräävälle/raportoivalle taholle on itselleen jätetty 

päätösvalta siitä, millaisia säädetyn otsikon alla olevat 

tiedot tarkemmin ovat. Edellä esitellyt mandaatit ovat 

kuitenkin laajoja ja antavat pohjan tietojen 

vertailukelpoisen raportoinnin infrastruktuurin 

syntymiselle jos eri toimijat tekevät yhteistyötä 

eivätkä annan samoista sisällöistä ristiriitaisia 

määräyksiä. Esitetyn sote-mallin strategisen 

ohjausjärjestelmän ydintä on tilanteen tarkastelu ja 

arviointi ohjausjärjestelmän ei päätepisteissä tietoa 

hyödyntäen. Yhdenvertaisuuden seurannassa tämän on 

keskeinen työväline.  

Kustannusvaikuttavat palvelut 

 

Palvelujen vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus ovat 

lakitekstin eri osissa vaihtelevasti ja uutena käsitteenä 

on mukana tehokkuus. Seurannalle luodaan 

edellytyksiä mutta vaikuttavuuden mittaaminen on 

vaikeaa, eikä ole vielä täysin yksiselitteistä, mistä 

näkökulmasta vaikuttavuus-asioita tulisi eri asioiden 

kohdalla seurata ja arvioida.  

Tuottavat palvelut Tuottavat palvelut on käsitteenä lain tarkoituksessa 

uusi ja sen mittaamisen operationalisointi avaa 

kysymyksiä siitä, kenen näkökulmasta tuottavuutta 

lain tarkoituksessa katsotaan.  
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Integraatio 

 
Integraatio on asiana mainittu kohdissa, joihin liittyy 

se, että päätetään miten asioita seurataan. Integraation 

toteutumiselle ei ole valmiita mittareita, mutta 

asetelma antaa mahdollisuuden ja velvoitteen seurata 

integraation kehittymistä 

 

Lopuksi 

Lopuksi voidaan todeta, että arviotyö on tehty liikkuvaan maaliin. Lähtökohtana arvioinnille oli 

lakiluonnos 10.6.2016, mutta tietovirta-analyysi on tehty lakiversioon 27.5.2016. Lisäksi lähtökohtana 

olivat 4.5.2016 julkistetut poliittiset linjaukset ja taustalla on huomioitu maakuntalain luonnokset. 

Toimeenpanolakiluonnosta ei ole tätä muistiota varten erikseen arvioitu. Siirtymävaiheen 

tietohallintohaasteiden arviointi olisi tärkeä tehdä lakitekstien vakiinnuttua. Koska tietojärjestelmien 

muutokset ovat kalliita, tällä on merkitystä mm. kun lasketaan uudistuksen toimeenpanon hintaa.  
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