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Suomi on maailman turvallisin maa asua, yrittää ja 
tehdä työtä

• YHTEINEN TILANNEKUVA

• TOIMIVALTUUDET

• SUORITUSKYKY / VOIMAVARAT

Muutosvoimat:



3

Terveys

Työ

Talous

Turvallisuus

• Koulutus &
Osaaminen

• Tutkittu tieto
• Johtaminen
• Teknologia



Sosiaali- ja terveyspalvelujen 
rakenteen ja sisältöjen 
uudistamisen tarve ei ole 
hävinnyt minnekään!
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Tavoitteet edelleen:

1. Asiakas keskiössä: laatu, vaikuttavuus, saatavuus

2. Vahva järjestäjä

3. Palvelujen integraatio 

• palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi

• oikea hoito ja palvelu sekä sen edellyttämä osaaminen oikeaan aikaan

• sujuva hoito- ja palveluketju väestön ja asiakkaiden tarpeen mukaan

4. Valinnanvapaus – keino varmistaa palvelujen saatavuus

• tuki asiakaslähtöisyydelle, itsemääräämisoikeudelle ja kilpailun hyödyntämiselle

5. Kustannusten kasvun hillintä

• kasvun taittuminen (ed. hallituksen tavoite: 3 mrd eurolla vuoden 2029 loppuun mennessä)

• oikea-aikainen palvelu

• parhaiden käytännöt ja vaikuttavimmat palvelu- ja hoitomuodot

• sähköiset palvelut

• erikoissairaanhoidon keskittäminen

6. Digitalisaatio

• digitalisoidut palvelut

• tieto kulkee ja tietojärjestelmät ovat yhteen toimivia

• tiedolla johtaminen



Huomioitavaa 

rakenneuudistuksessa...

• Vapaaehtoisuus kannusteilla VAI pakko?

• Sairaanhoitopiirien toiminnan laajeneminen 
perusterveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin          
VAI nk. ”puhtaalta pöydältä”?

• Erityisvastuualueiden rooli? Tarvitaanko 
vahvistamista?

• Sairaalaverkkoa on uudistettu - jokaisessa 
maakunnassa on vahva keskussairaala.

• Keskittämisasetuksen arviointi ja muutokset sekä 
terveydenhuoltolain päivittäminen tarvitaan joka 
tapauksessa.
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Tarvitaan

➢ Vahva perustaso -> peruspalvelut!

➢ Palvelujen integrointi, palvelukokonaisuudet ja -ketjut

➢ Osaoptimoinnin estäminen

➢ Kustannusten hallinta

➢ Matala hallinto

➢ Johtaminen

➢ Laadukas koulutus

➢ Priorisointi: Vaikuttavuus on ainoa eettisesti kestävä 

keino priorisoida.

➢ Päätöksenteon perustana tutkittu tieto

➢ Tautitaakka 

-> Kansansairaudet; ennaltaehkäisy, pahenemisen estäminen



Tarvitaan myös palvelujen 
sisällön uudistamista
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Kansallinen terveydenhuollon 
laaturekisteri – hanke 2018-2020

• Terveydenhuollon kansallisten laaturekisterien 
päätavoite on parantaa potilaiden saaman hoidon 
laatua, hoidon vaikuttavuutta ja potilasturvallisuutta.

• Suomessa on jo käytössä joitakin laaturekistereitä. 
Kansalliset rekisterit muodostaisivat yhtenäisen ja 
kustannustehokkaan tavan seurata hoidon laatua ja 
vaikuttavuutta.

• THL:n hankkeen päätavoite on selvittää, miten 
kansalliset laaturekisterit voitaisiin organisoida, 
rahoittaa ja ylläpitää.

• Kansallisiin laaturekistereihin on tarkoitus kerätä 
tietoa annetuista hoidoista ja niiden vaikutuksista.
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Laki sosiaali- ja terveystietojen 
toissijaisesta käytöstä (1/2)

Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä hyväksytty

• Uusi laki sujuvoittaa tietopyyntöjen käsittelyä ja nopeuttaa 
tietojen saamista sekä parantaa tietoturvaa.

• Tavoitteena on tehdä tietojen käyttö joustavaksi ja 
tietoturvalliseksi. Tätä varten perustetaan keskitetty sähköinen 
lupapalvelu sekä lupahakemukset ratkaiseva Sosiaali- ja 
terveysalan tietolupaviranomainen.

• Tietolupaviranomainen vastaa keskitetysti useista sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakastietojen toissijaiseen hyödyntämiseen 
liittyvistä palveluista muiden viranomaisten ja organisaatioiden 
puolesta.

• Keskitetty lupakäsittely sujuvoittaa lupakäsittelyä sekä 
parantaa tietoturvaa ja yhtenäistää eri rekisterinpitäjien välillä 
vallitsevia lupakäytäntöjä.
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https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/tietoturva
viranomainen.aspx

https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/tietoturvaviranomainen.aspx


Laki sosiaali- ja terveystietojen 
toissijaisesta käytöstä (2/2)

• Luo lainsäädännölliset raamit eri tietolähteistä 
yhdistettävälle tiedolle, helpottaa tutkimustyötä

• THL:lle tulee uusi tehtävä kansallisten 
laaturekistereiden ylläpidolle

• Kansallinen terveydenhuollon laaturekisteri-hanke 
tuottaa tähän tehtävän toimeenpanon tueksi sisältöä
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Muuta huomioitavaa?
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• Sosiaali- ja terveysala on osa muuta yhteiskuntaa
-> Yhteiskunnan muutokset näkyvät nopeasti

• Henkilöstö on avaintekijä
-> Osaaminen
-> Alan vetovoima
-> Koulutus
-> Johtaminen
-> jne.



Kiitos!


