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OHJELMA

9.00 Avaussanat
Raimo Kalliokoski, puheenjohtaja, KTAY

9.10 Sote-tieto – muutos ja mahdollisuus
Mikko Huovila, erityisasiantuntija, STM

9.40 Tieto osana kyvykästä palvelujen järjestämistä, tuottamista ja ohjausta
Tomi Malmström, johtaja, analytiikkaratkaisut, NHG

10.10 Kahvitauko

10.30 Avoimuus ja vertailtavuus – paradoksi kilpailluilla markkinoilla?
Martti Virtanen, tutkimusjohtaja, KKV

11.00 Päätöksentekoympäristön vaikutukset valintoihin
Anja Peltonen, johtaja, kuluttajapolitiikka, KKV

11.30 Tuottajat tiedon valtateillä
Kimmo Kääriä, osakas, Salivirta&Partners

12.00 Työryhmän päätös



Tiedosta on tulossa – toivottavasti - tärkein 
palvelujärjestelmän ja palvelujen toteutumisen 
seurannan, ohjaamisen, suunnittelun ja 
kehittämisen ja päätöksenteon väline

• Keskeiset järjestämisen, rahoituksen ja tuottamisen perustiedot on saatava 

näkyväksi – kokonaisuudesta pitää olla riittävän kirkas kuva

• Jatkossa on pystyttävä tarkastelemaan riittävän yksityiskohtaisella tasolla 

annettuja palveluja ja palveluihin käytettyä rahamäärää

➢ Mahdollistaa painotusten muutoksen esimerkiksi raskaammista palveluista 
kevyempiin palveluihin ja muutoksiin liittyvien kustannusvaikutusten 
seurannan

• Tulevaisuudessa annettuihin palveluihin on yhtälailla pystyttävä yhdistämään 

laatu- ja vaikuttavuustietoa
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Rakenteellinen muutos ei riitä, tarvitaan 
toiminnan muutosta eli toiminnallista 
integraatiota

• Toiminnallisessa integraatiossa eri palvelujen tuottajien palveluja yhdistetään 

asiakkaiden tarpeiden perusteella

• Palveluista muodostuu asiakkaalle selkeä ja tarpeenmukainen kokonaisuus

• Asiakas saa palvelunsa oikea-aikaisesti ja saumattomasti

• Tieto on keskeisessä roolissa sidottaessa eri tahojen tuottamia palveluja 

kokonaisuudeksi

• Tarvittava asiakas- ja potilastieto liikkuu eri tuottajien välillä kansallisten 
rekisterien ja yhteen toimivien tietojärjestelmien kautta
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Tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen mahdol-
lisuuksien tulee kohdella tuottajia tasapuolisesti 
sekä tukea kilpailua ja markkinoiden avautumista 

• Ei ole kokonaisuuden etu, jos samanlaisen palvelun tuottajaa kohdellaan sääntelyssä 

perusteettomasti eri tavalla riippuen siitä, onko se julkinen vai yksityinen

• Julkiselle tuottajalle ei tule suoda sellaisia etuja ja oikeuksia, joita yksityinen 
samaa toimintaa harjoittava taho ei saa

• Tilanne on erityisen ongelmallinen, jos tietyllä toimijalla on sekä markkinaehtoista 

toimintaa, että muuta toimintaa kuten viranomaistoimintaa tai yksinoikeudella 

suojattua toimintaa

• On harkittava tarkasti, mitä tietoja voi ja kannattaa kerätä, mitä tietoja kukin 

toimijataho tarvitsee, kenellä on oikeus mihinkin tietoon, millaisessa muodossa tieto 

on eri tahojen saatavilla ja millaista hallinnollista takaa tiedonkeruusta aiheutuu
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Sääntely ja muut tuottajien toimintaa ohjaavat 
velvoitteet tulee toteuttaa siten, että prosessit 
pystyään viemään läpi hallitusti ja 
kustannustehokkaasti

• Sääntelyn on tuettava yritysten kilpailukykyä, kasvua ja työllistämisen 

mahdollisuuksia. Liiallinen ja ennakoimaton sääntely vaikeuttaa yritysten 

menestystä ja aiheuttaa hallinnollista taakkaa.

• Tuottajille on tärkeää, että ne voivat ennakoida tulevaisuutta ja luottaa 

päätösten pitävyyteen. Siksi jokaista päätöstä valmisteltaessa on huomioitava 

myös sen vaikutukset yksityisiin tuottajiin.

• Sääntely on monilla alueilla jo niin yksityiskohtaista tai vaikeaselkoista, että sen 

sisällöstä ja velvoitteista on perillä enää pieni joukko alan viranomaisia ja muita 

asiantuntijoita.
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