
SoteNavi

- pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen 

valmennushanke

9. alueellinen työpaja

15.5.2018



Ohjelma

12.30 – 13.00 

Ajankohtaiset kuulumiset Sotesta sekä yrityksistä ja 

järjestöistä

13.00 – 14.15 

General Data Protection Regulation, EU:n tietosuoja-

asetus (Arttu Mustajärvi, EPTEK ry)

14.15 – 15.30 

Digitalisaatio - ODA, Terveyskylä, LAPE ja muut 

digitalisaatioon liittyvät kärkihankkeet muuttamassa 

käytänteitä (Taru Lehtimäki, TAMK)
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Ajankohtaiset kuulumiset 

sote-uudistuksesta



Opas järjestöjen ja maakuntien yhteistyöhön 

valmistumassa 

• Järjestöt maakunnan tukena -oppaan ensimmäinen 

versio on julkaistu ja se oli avoimesti kommentoitavana 

Alueuudistus.fi sivuilla 2.5. asti. 

• Opas on suunnattu maakunta- ja sote-uudistuksen 

valmistelusta ja toimeenpanosta vastaaville 

viranhaltijoille ja luottamushenkilöille sekä 

järjestötoimijoille.Lopullinen versio julkaistaan Kuntaliiton 

sivuilla
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4064731/J%C3%A4rjest%C3%B6t_maakunnan_tukena_LUONNOS_18

0418.pdf/9b9ca7b4-3f25-47d1-94aa-

6e6145457d18/J%C3%A4rjest%C3%B6t_maakunnan_tukena_LUONNOS_180418.pdf

• Selvityshenkilö Tuija Braxin väliraportti järjestöjen 

roolista uudessa sote- ja maakuntamallissa on 

valmistunut. http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tuija-braxin-valiraportti-valmis-arvioi-jarjestojen-
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Omamaakunta.fi

• http://omamaakunta.fi/#yrittaja

15.5.2018Etunimi Sukunimi5

http://omamaakunta.fi/#yrittaja


Ajankohtaisia poimintoja

• LEAN tehostamassa toimintaa ja johtamista

– http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/ruoho-

on-vihreampaa-siella-missa-toimintaa-ohjaa-lean

• Kotihoidon uudistus tähtää siihen, että palvelut 

kohdennetaan oikein

– http://alueuudistus.fi/artikkeli/-

/asset_publisher/1271139/kotihoidon-uudistus-tahtaa-siihen-etta-

palvelut-kohdennetaan-oikein

• Miten koti- ja omaishoito uudistuu?

– Parasta elämää kotona –seminaari 23. – 24.5. (striimaus)

– http://stm.fi/tapahtumat/2018-05-23/parasta-elamaa-kotona-ii-

23.-24.5.2018-paasitorni-helsinki

– http://stm.fi/documents/1271139/1957330/IO_ohjelma_05_2018.

pdf/54b6a8cf-0049-444a-9db6-

2e2f64e0e426/IO_ohjelma_05_2018.pdf.pdf
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• Sosiaalihuollon palvelujen turvallisuusohjeistuksesta 

tehty sote-ammattilaisten tarpeisiin lyhennetyt versiot

– linkki

• Selvitys: Maakunnan ohjausmallit ovat keskeisessä 

asemassa maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteiden 

saavuttamisessa

– http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/selvitys-

maakunnan-ohjausmallit-ovat-keskeisessa-asemassa-maakunta-

ja-sote-uudistuksen-tavoitteiden-saavuttamisessa

• Kova aivokuormitus heikentää kauan lääkärien kykyä 

sopeutua tietojärjestelmien muutoksiin

– https://thl.fi/fi/-/kova-aivokuormitus-heikentaa-kauan-laakarien-

kykya-sopeutua-tietojarjestelmien-muutoksiin
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Toimintakyvyn arviointi

https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/toimint

akyvyn-arviointi#Lainsaadanto
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Sosiaalihuolto Kanta-palveluiden piiriin

• https://thl.fi/fi/-/sosiaalihuollon-asiakastiedon-arkisto-on-

uusin-kanta-palvelu

• https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-

terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaalihuollon-

tiedonhallinta/sosiaalihuollon-kanta-palvelut

• Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=vvldjLdtedU&feature=

youtu.be
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Digitalisaatio sote-uudistuksessa

• Osaaminen ja asenne selittävät sähköisten sote-

palvelujen käyttöä - ei ikä
– https://thl.fi/fi/-/osaaminen-ja-asenne-selittavat-sahkoisten-sote-palvelujen-kayttoa-ei-ika

– http://www.julkari.fi/handle/10024/135932

• Sähköinen palvelu madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä 

sosiaali- ja terveyspalveluihin
– http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/sahkoinen-palvelu-madaltaa-kynnysta-ottaa-

yhteytta-sosiaali-ja-terveyspalveluihin

• Terveydenhuollon tietojärjestelmät ovat entistä 

älykkäämpiä - auttavat jopa diagnoosin tekemisessä
– https://thl.fi/fi/-/terveydenhuollon-tietojarjestelmat-ovat-entista-alykkaampia-auttavat-jopa-diagnoosin-

tekemisessa
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• Espoo pestasi tekoälyn sote-työntekijäksi – millaisin 

tuloksin?
– https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005654424.html

• Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa 

vuonna 2017 : Tilanne ja kehityksen suunta
– http://www.julkari.fi/handle/10024/136278

• ODA-hankkeessa tehdyt uudet toimintamallit koottu 

uuteen sähköiseen palvelukokonaisuuteen, Omaolo-

palvelu

– https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/ODA-

esite.pdf

– https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-

terveysasiat/akusti/akusti-projektit/oda
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Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut

• http://alueuudistus.fi/artikkeli/-

/asset_publisher/valinnanvapauden-tiedonhallintapalvelut-

jari-porrasmaa-kertoo-projektien-tilanteesta
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Osuuskuntamalli –esimerkki Tampereelta

• http://www.soteosksuomi.fi/

• http://www.soteosksuomi.fi/data/files/soteosuuskuntasuo

mivedos.pdf
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Hallituksen esitys asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja 

terveydenhuollossa 8.3.2018

• http://alueuudistus.fi/documents/1477425/7168024/03+V

alinnanvapauden+yleisesittelydiat+8.3.2018.pdf/b3978da

6-7d9f-4361-8657-

58c6594db343/03+Valinnanvapauden+yleisesittelydiat+8

.3.2018.pdf.pdf
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