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Kanta-palvelut muodostavat Suomessa ainutlaatuisen, sähköisten sote-
palvelujen kokonaisuuden. Palveluiden kehityksessä keskeistä ovat EU-tason 
vaatimukset, jotka ohjaavat potilaan vapaaseen liikkuvuuteen ja valinnanva-
pauteen. Tällä hetkellä kaikki EU-tason vaatimukset liikkuvuuden suhteen ei-
vät toteudu täysin, joten kansallinen potilastietojen hallinta ei välttämättä tue 
kansalaisten tarpeita. Kanta-palveluiden tarkastelu avoimen datan ekosystee-
meihin liittymisen näkökulmasta on ajankohtaista, sillä EU-tason vaatimukset 
sekä Suomessa käynnissä oleva sote-uudistus edellyttävät Kanta-palveluiden 
jatkuvaa kehitystä. Keskeistä tässä kokonaisuudessa ovat myös julkiset järjes-
telmähankinnat, jotka ovat tarkasti säänneltyjä mutta haastavia toteuttaa. Tä-
män vuoksi hankintojen näkökulmaa tulee myös tarkastella haasteiden ja hyö-
tyjen näkökulmasta, kun kontekstina on Kanta-palveluiden mahdollinen liittä-
minen avoimen datan ekosysteemiin. Tässä Pro gradu -tutkielmassa selvitetään, 
millaisia haasteita, hyötyjä, puoltavia ja estäviä tekijöitä Kanta-palveluiden liit-
tämisessä avoimen datan ekosysteemiin voidaan havaita. Avoimen datan 
ekosysteemistä esitetään tutkimuksessa esimerkkinä Gaia-X-projekti. Keskiössä 
ovat myös Kanta-palveluiden järjestelmähankinnat, ja tutkimuksessa pyritään 
löytämään avoimen datan ekosysteemiin liittymisen vaikutuksia Kanta-
palveluiden järjestelmien hankintoihin. Laadullinen tutkimus toteutettiin ku-
vailevana kirjallisuuskatsauksena sekä puolistrukturoituna haastatteluna. Tu-
loksista voitiin huomata, että Kanta-palveluiden liittämisessä avoimen datan 
ekosysteemiin liittyy useita haasteita ja estäviä sekä puoltavia tekijöitä, mutta 
myös mahdollisia hyötyjä Kanta-palveluiden kehityksen näkökulmasta. Toi-
saalta Suomen lainsäädäntö sekä EU-tasolla kehityksessä olevat erilaiset ter-
veysdatan mallit ovat tekijöitä, jotka estävät Kanta-palvelujen liittämisen Gaia-
X-projektiin tai sen kaltaiseen ekosysteemiin. Tulokset korostavat Gaia-X:n vaa-
timusten linjaamisen tärkeyttä European Health Data Space -hankkeen kanssa, 
jotta se olisi Kanta-palveluihin yhdistettävissä. Avoimen datan ekosysteemillä 
voidaan myös nähdä olevan positiivisia hyötyjä julkisille järjestelmähankinnoil-
le tässä kontekstissa. Huomattiin myös, että aihealueen kirjallisuus ja käytäntö 
eivät kohtaa täysin, minkä vuoksi tutkimus toimii pohjana jatkotutkimukselle. 
 
Asiasanat: Kanta-palvelut, julkinen järjestelmähankinta, julkinen sektori, avoi-
men datan ekosysteemi, sote-uudistus. 



ABSTRACT 

Pirinen, Sinna; Varonen, Emilia 
An investigation of the system acquisitions of Kanta services and connectivity 
to the open data ecosystem 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2022, 122 pp. 
Information Systems, Master’s Thesis 
Supervisor: Mikkonen, Tommi 
 
Kanta services form a unique set of electronic social and health services in Fin-
land. In Europe, EU-level requirements guide that users of health services have 
the opportunity for free movement and freedom of choice. These are the key 
factors in the development of Kanta services. Currently the EU-level require-
ments do not fully correspond to reality. For this reason, national patient data 
management does not necessarily support citizens' needs. Examining Kanta 
services towards joining open data ecosystems is timely, as both the require-
ments at the EU-level and the ongoing health and social services reform in Fin-
land require constant development of Kanta services. At the center of this are 
public system acquisitions that are strictly regulated but challenging to imple-
ment. This Master's thesis examines what kind of challenges, benefits, suppor-
ting, and hindering factors can be observed in connecting Kanta services to the 
open data ecosystem. The study presents the Gaia-X-project as an example of an 
open data ecosystem. Additionally, the thesis aims to find, what impacts of in-
tegrating Kanta services to open data ecosystem would have on system acqui-
sitions for Kanta services. The qualitative research was carried out as a descrip-
tive literature review and semi-structured interviews. It could be found that 
connecting Kanta services to the open data ecosystem involves several challen-
ges and hindering factors, but also possible benefits from the perspective of the 
development of Kanta services. On the other hand, the national legislation and 
the various health data models developed at the EU level are factors that pre-
vent Kanta services from being connected to the Gaia-X or a similar ecosystem. 
The results emphasize the importance of aligning the requirements of Gaia-X 
with the European Health Data Space project, so it could be connected to Kanta 
services. The open data ecosystem can also be seen to have positive benefits for 
public system acquisitions in this context. On the other hand, the results high-
light that the literature and practice in the area do not fully meet. Therefore the 
study can be seen as a base for further research. 
 
Keywords: Kanta services, public information system acquisition, public sector, 
open data ecosystem, health and social reform. 
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1 JOHDANTO 

Parhaillaan käynnissä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, lyhyemmin 
sote-uudistus (Sote-uudistus, 2022a) mullistaa julkisen terveydenhuollon tieto-
järjestelmäratkaisuja. Ylen (2021) mukaan tietojärjestelmien kehitystyön aikara-
jaksi on sote-uudistuksessa määrätty tammikuu 2023, jolloin uusien hyvinvoin-
tialueiden tulee aloittaa toimintansa ja tärkeimpien tietojärjestelmien on oltava 
toimintakuntoisia. Aikapaineiden lisäksi arviot tietojärjestelmien yhteen toimi-
vuuteen vaadittavien muutosten kustannusarvoista vaihtelevat merkittävästi 
ICT-toimittajien ja Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoittamien kustannusarvi-
oiden suhteen. Valtion varaamaa rahoitusta ICT-uudistukselle on varattu 440 
miljoonaa euroa, minkä lisäksi hyvinvointialueiden ICT-valmistelijat arvioivat 
alueiden todellisen tarpeen yltävän jopa 1036 miljoonaan euroon. (Yle, 2021.)  

Sote-uudistuksessa (soteuudistus.fi) kunnalliset sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuun piiriin. Näihin 
palveluihin lukeutuvat myös Kanta-palvelut, jotka ovat osa sote-tiedonhallintaa 
sekä digitaalisia palveluja hyvinvointialueilla. Hyvinvointialueiden tulee orga-
nisoida vaadittavien muutosten aikatauluttaminen ja koordinoiminen yhteis-
työssä THL:n ja Kelan kanssa. Kanta-palveluiden näkökulman tarkasteleminen 
hyvinvointialuiden kannalta on erittäin merkittävää, sillä hyvinvointialueiden 
organisaatiomuutosten myötä kaikki hyvinvointialueet luopuvat kunnallisista 
toimintayksiköistään ja siirtyvät osaksi Kanta-palveluja. (Kanta, 2022a.) 

Sote-uudistuksen Kanta-palveluille asettamien vaatimusten vuoksi on tär-
keää ymmärtää tämänhetkistä julkisen terveydenhuollon viranomaisyhteistyötä 
sekä julkisen terveydenhuollon tietojärjestelmähankintoja. Julkisten hankintojen 
yleiskuvaa avaa arvio, jonka mukaan julkisiin hankintoihin sijoitetaan Suomes-
sa vuosittain noin 35 miljardia euroa (Pekkala, Pohjonen, Huikko & Ukkola, 
2019). Jotta hankintoihin sijoitettava raha hyödynnettäisiin mahdollisimman 
tarkoituksenmukaisesti, on Suomen julkisen terveydenhuollon informaatiotek-
nologiaan liittyvien hankintojen suunnittelussa sekä toteutuksessa keskeistä 
huomioida yhteensopivuus jo olemassa olevan järjestelmäarkkitehtuurin kanssa 
(Tays, 2018). Tästä näkökulmasta on oleellista ymmärtää julkisia hankintoja oh-
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jaavaa lainsäädäntöä, hankintamenettelyjä sekä viranomaisyhteistyötä julkisen 
terveydenhuollon hankintojen suhteen.  

Viranomaisyhteistyön ja hankintojen näkökulmasta on oleellista hahmot-
taa myös Kanta-palveluja, jotka muodostavat Suomessa ainutlaatuisen lainsää-
däntöön perustuvan sähköisten julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-
jen kokonaisuuden. Kanta-palveluiden vakiintunut asema Suomen sosiaali- ja 
terveydenhuollossa selviää Taloustutkimus Oy:n teettämien vuosittaisten kyse-
lyjen pohjalta. (Reponen, ym., 2021.) Näissä verkkobrändien yleisen arvostus-
indeksin mukaisissa mittauksissa Kanta.fi-sivusto on vuodesta 2015 saakka ol-
lut vuosittain kolmen Suomen tunnetuimman brändin joukossa (Reponen ym., 
2021) ja vuonna 2020 se ylsi toiseksi arvostetuimmaksi verkkobrändiksi Suo-
messa (Taloustutkimus, 2020). Tämän menestyksen lisäksi Kannan mobiiliver-
sio sai maininnan parhaana terveyden ja hyvinvoinnin mobiilipalveluna Suo-
messa vuonna 2017 (Best Mobile Service in Finland, 2017).  

Jotta Kanta-palvelut säilyttävät menestyksensä, tulee niiden tulevaisuu-
den kehityksessä huomioida sote-uudistuksen rinnalla Euroopan unionin (EU) 
tason vaatimukset potilastietojen hallinnan suhteen. Ajankohtaista huomioita-
vaa EU:n direktiiveissä on niiden ohjaavuus kohti potilaan liikkuvuutta ja va-
linnanvapautta Euroopassa (Reponen ym., 2021). Tästä syystä kansallinen rat-
kaisu potilastietojen hallinnointiin ei välttämättä ole enää riittävä vaan Kanta-
palvelujen kehitysmahdollisuuksia kohti avoimen datan ekosysteemejä on 
ajankohtaista tarkastella.  

Tutkimuksen näkökulma keskittyy julkiseen sektoriin, sillä valtion tuella 
toteutettu kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuolto muodostaa Suomen sosiaali- 
ja terveydenhuoltojärjestelmän perustan (Valtioneuvosto ja ministeriöt, 2022b). 
Tämän lisäksi käynnissä olevassa sote-uudistuksessa palvelut toteutetaan pää-
osin julkisina palveluina (Valtioneuvosto, 2021), mikä tekee julkisen sektorin 
tarkastelusta ajankohtaisen. Tutkimuksessa avataan avoimen datan ekosystee-
mien haasteita ja hyötyjä, sekä niistä järjestelmähankintoihin nousevia vaiku-
tuksia. Näkökulmana tutkimuksessa ovat Kanta-palvelujen järjestelmähankin-
nat ja tutkimuksen metodiosuudessa tarkastellaan Gaia-X-ekosysteemin integ-
roinnista nousevia vaikutuksia Kanta-palveluiden järjestelmähankintoihin. 
Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 
• Millaisia vaatimuksia ja haasteita Kanta-palvelujen ja avoimen datan 

ekosysteemin yhteensopivuudesta voidaan havaita? 
 

• Millä tavoilla avoimen datan ekosysteemi voisi hyödyttää Kanta-
palveluja niiden tietojärjestelmien hankinnoissa sekä laajemmin Suomen 
julkista terveydenhuoltoa? 

 
Luvussa 2 käsitellään julkista sektoria sen tehtävien sekä terveydenhuollon nä-
kökulmista. Suomen julkisen sektorin tehtäviin kuuluu muun muassa erilaisten 
yhteiskunnallisten hyvinvointia parantavien palvelujen tuottaminen tai rahoit-
taminen (Elinkeinoelämän keskusliitto, 2022) sekä terveydenhuollossa Suomen 
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kunnallisen terveydenhuollon järjestäminen (Valtioneuvosto ja ministeriöt, 
2022b). Näihin aihealueisiin syventymisen lisäksi luvussa avataan sote-
uudistuksen vaikutuksia Suomen julkiseen sektoriin yleisellä tasolla. 

Luvussa 3 kuvataan julkisen sektorin terveydenhuollon tietojärjestelmiä ja 
niiden hankintamallia. Pekkalan ym. (2019) mukaan julkisten hankintojen osal-
ta harmaan talouden ja korruption estämiseksi on tärkeää, että hankintaproses-
sit ovat avoimia ja säänneltyjä. Tämän pohjalta luvussa avataan julkisia hankin-
toja sekä niiden hankintaprosesseja, hankintamenettelyjä ja niitä ohjaavaa lain-
säädäntöä. 

Luvussa 4 avataan Suomen julkisen terveydenhuollon tietojärjestelmien 
nykytilaa sekä tietojärjestelmien kehitystä ohjaavaa kansallista sekä EU:n tason 
lainsäädäntöä ja hankkeita. Kappaleessa avataan Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 
-strategiaa sekä sitä, miten se on vaikuttanut sote-uudistuksen suunnitteluun 
(Reponen ym., 2021). Kappaleessa avataan lisäksi laajemmin, miten kansallinen 
ja kansainvälinen lainsäädäntö ja kehityssuunnat eurooppalaisen terveysdata-
avaruuden eli European Health Data Space:n (EHDS) valmistelu- ja kehitys-
työssä (Euroopan komissio, 2022a) vaikuttavat julkisen terveydenhuollon tieto-
järjestelmiin tällä hetkellä.  

Luvussa 5 käsitellään Kanta-palveluja sekä niiden kehityksen viranomai-
syhteistyötä. Kanta-palveluiden kehittämiseen osallistuvia viranomaistoimijoita 
ovat Kansaneläkelaitos (Kela), Sosiaali- ja Terveysministeriö (STM), Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos (THL), Digi- ja väestötietovirasto (DVV) ja Valvira (Kanta, 
2021d), joiden yhteistyön roolijakoa kappaleessa kuvataan tarkemmin. Luvussa 
avataan lisäksi avoimen datan ekosysteemejä sekä niiden keskeisiä hyötyjä ja 
haasteita.  Avoimen datan ekosysteemistä esitetään tässä luvussa esimerkkinä 
Gaia-X, joka pyrkii vastaamaan Euroopan tasolla tunnistettuihin datatalouden 
kehityksen haasteisiin (Sitra, 2022a). 

Luvussa 6 esitetään yhteenvetona kirjallisuuskatsauksen löydösten perus-
teella syntyvä tilannekuva tutkimuksen aihepiiristä. Lisäksi kappaleessa raken-
netaan kirjallisuuskatsauksen pohjalta tutkimuksen teoreettinen viitekehys, jos-
sa esitetään näkökulmat avoimen datan ekosysteemin Kanta-palveluihin liittä-
miseen vaikuttavista hyödyistä ja haasteista. Teoreettinen viitekehys esitetään 
taulukkomuodossa, josta hyödyt ja haasteet ovat selvästi tulkittavissa. 

Luvussa 7 avataan tutkimusmenetelmää sekä tutkimuksen kulkua. Luku 
avaa kirjallisuuden keruuta ja perustelee valintoja tutkimuksen tutkimusmene-
telmän ja tutkimuskysymysten suhteen. Koska kvalitatiivinen tutkimus on 
luonteeltaan tulkitsevaa, tässä luvussa perehdytään Saundersin, Lewisin ja 
Thornhillin (2012) mukaisesti tutkittavan joukon merkityksiin ja suhteisiin. Tä-
mä Pro gradu -tutkielma toteutettiin kvalitatiivisin menetelmin, haastattelemal-
la Kanta-palvelujen sekä julkisten hankintaprosessien asiantuntijoita. Luvussa 
tarkastellaan kokonaisvaltaisesti haastateltavien osuutta tutkimuksessa sekä 
tutkimukseen valittuja aineiston analyysitapoja ja arvioidaan tutkimuksen eetti-
syyttä sekä luotettavuutta. Tällä tutkimuksella on kaksi tekijää ja tämän luvun 
lopussa avataan tekijöiden työnjako tutkimuksen teossa.  
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Luvussa 8 keskitytään tutkimuksen tutkimustulosten käsittelyyn. Luku 
jakautuu yleiseen viitekehyksen mukaisten tulosten esittelyyn ja teoreettisen 
viitekehyksen toteutuskelpoisuuden arviointiin haastattelujen viitekehyksen 
ulkopuolisten löydösten perusteella.  

Luvussa 9 esitetään tämän tutkimuksen johtopäätökset ja pohdinta. Luku 
vastaa tutkimuksen tutkimuskysymyksiin, arvioi tutkimusta ja esittää tutki-
muksen pohjalta kontribuutioita teoriaan ja käytäntöön. Siinä esitetään myös 
jatkotutkimusaiheita tämän aihepiirin tulevaisuuden tutkimukselle.  

Luku 10 on yhteenvetoluku, jossa esitetään koko tutkimuksen keskeisim-
mät sisällöt. Yhteenvedosta välittyy kokonaiskuva tutkimuksen kulusta sekä 
sen tärkeimmistä löydöksistä. 
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2 JULKINEN SEKTORI 

2.1 Yleiskuvaus 

Valtio ja kunnat muodostavat Suomen julkisen sektorin. Valtion hallinto, Kela, 
valtion liikelaitokset, sosiaaliturvarahastot ja yliopistot sisältyvät julkisessa sek-
torissa valtiosektoriin. Tämän lisäksi julkiseen sektoriin kuuluvat kunnallinen 
koululaitos, kunnan hallinto, kuntien ja kuntayhtymien palvelulaitokset ja toi-
mipaikat, jotka eivät ole yhtiömuotoisia, esimerkiksi sairaalat, terveyskeskukset, 
päiväkodit sekä kuntien ja kuntayhtymien liikelaitokset, jotka lukeutuvat julki-
sessa sektorissa kuntiin ja kuntayhtymiin. (Tilastokeskus, 2022.) Valtiovarain-
ministeriö (2022) määrittelee julkisen talouden koostuvan julkisyhteisöistä. 
Näihin julkisyhteisöihin kuuluvat muun muassa kunnat ja kuntayhtymät, laki-
sääteiset työeläkeyhtiöt ja -laitokset, muut sosiaaliturvarahastot sekä Ahve-
nanmaan maakunta ja Suomen valtio. 

2.2 Julkisen sektorin tehtävät ja johtaminen 

Valtiontalous koostuu valtion talousarvion alaisesta taloudesta sekä sen ulko-
puolisista valtion rahastoista. Valtiovarainministeriön tehtäviin kuuluu valtion 
raha-asioiden hoitaminen, jota varten Valtiovarainministeriö valmistelee vuosit-
tain ehdotuksen seuraavan vuoden valtion talousarvioksi. Mikäli valtion me-
noissa tai tuloissa ilmenee merkittäviä muutoksia talousarviovuoden aikana, 
laaditaan Valtiovarainministeriössä yksi tai useampia lisätalousarvioita. Ta-
lousarvion valmistelemisen lisäksi Valtiovarainministeriön vastuulla on julki-
sen talouden suunnitelman tekeminen sekä valtiontalouden kehyspäätöksen 
valmisteleminen tuleville vuosille. (Valtiovarainministeriö, 2022.) 

Julkisen sektorin toimintaperiaatteet ovat Suomessa selkeät ja sen toimet 
ovat jakautuneet eri sektoreille.  Hallituksen päätösasiakirjana julkisella sekto-
rilla toimii julkisen talouden suunnitelma, joka sisältää julkisen talouden koko-
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naisuuden, finanssipolitiikan linjan sekä julkisen talouden alasektoreita koske-
vat päätökset. Valtion talousarviomenoja rajoitetaan ja talouspolitiikkaan hae-
taan ennakoitavuutta valtiontalouden kehyksen avulla ja kuntatalous puoles-
taan kattaa kuntayhtymien ja kuntien talouden. Suomen perustuslaki tarjoaa 
kunnille laajan itsehallinnon, joka mahdollistaa verotuksen sekä oikeuttaa kun-
tia päättämään itsenäisesti omasta varain käytöstään. Kansalaisten sosiaalitur-
van rahoitus tulee Suomessa keskeisiltä osin sosiaaliturva- ja työeläkejärjestel-
mistä ja etuuksien rahoitus tulee ansiotuloihin perustuvista sosiaaliturva- ja 
sosiaalivakuusmaksuista sekä yleisistä verovaroista. Valtion vastuulla on taata 
sairasvakuutus-, kansaneläke- ja yrittäjä eläkejärjestelmän rahoituksen riittä-
vyys. Laki säätelee sosiaaliturvamaksujen sekä työnantajan ja vakuutetun sai-
rasvakuutusmaksujen suuruuden. STM:n tehtävänä on vahvistaa maksujen 
suuruus vuosittain. Talouskehityksen heikkenemisen varalta työttömyysturva- 
ja eläkejärjestelmään on rakennettu suhdannepuskureita, joilla voidaan hillitä 
vakuutusmaksujen kasvua. (Valtiovarainministeriö, 2022.)  

Näiden toimien ja lakien avulla julkinen sektori toteuttaa tehtäviään Suo-
messa. Elinkeinoelämän keskusliiton (2022) mukaan Suomen julkisen sektorin 
tehtävänä on tuottaa tai rahoittaa erilaisia yhteiskunnallista hyvinvointia paran-
tavia palveluja. Tällaisia hyvinvointia parantavia palveluja ovat esimerkiksi 
terveydenhuolto, sosiaalipalvelut, järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito sekä 
koulutus. Palvelujen rahoitus toteutetaan osittain verovaroin ja niiden toiminta 
on yksityisten yritysten, yhdistysten tai säätiöiden vastuulla. Esimerkkeinä täl-
laisista toimijoista ovat useat sosiaali- ja terveyspalvelujen yksiköt sekä korkea-
koulut ja yliopistot. Näiden toimijoiden toteuttamien palvelujen mahdollista-
miseksi julkista sektoria rahoitetaan erilaisilla veroilla ja maksuilla, joita saa-
daan muun muassa tavaroista ja palveluista maksettavista veroista, sosiaalitur-
vamaksuista sekä ansio- ja pääomatuloveroista. Tämän lisäksi julkista sektoria 
rahoitetaan velanotolla, joka toteutetaan joukkovelkakirjojen avulla. (Elinkei-
noelämän keskusliitto, 2022.) 

2.3 Julkinen sektori terveydenhuollossa 

Valtion tuella toteutettu kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuolto muodostaa 
Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän perustan (Valtioneuvosto ja 
ministeriöt, 2022b). Valtioneuvoston ja ministeriöiden (2022a) mukaan julkisen 
terveydenhuollon tavoitteita ovat väestön terveyden, hyvinvoinnin, sosiaalisen 
turvallisuuden sekä työ ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen sekä 
terveyserojen kaventaminen. Terveydenhuollon perustana ovat hyvin toimivat 
terveyspalvelut, jotka ovat koko väestön saatavilla, sekä ennalta ehkäisevä ter-
veydenhuolto. Tämä näkyy myös Suomen terveyspolitiikan tavoitteissa, sillä 
terveyden edistäminen ja sairauksien ennalta ehkäisy ovat Suomen terveyspoli-
tiikan ensisijaisia tavoitteita. (Valtioneuvosto ja ministeriöt, 2022a.) 

Julkisen terveydenhuollon järjestäminen pohjautuu Suomessa siihen, että 
jokaisella kansalaisella on Suomessa oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalve-
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luihin. Julkisen terveydenhuollon lainsäädännöllinen ohjaus tapahtuu STM:n 
toimesta, joka valmistelee lainsäädäntöä sekä vastaa Suomen sosiaali- ja ter-
veyspolitiikasta. Käytännön tasolla kuntien vastuulla on terveydenhuollon ra-
hoittaminen ja järjestäminen. Julkisen terveydenhuollon terveyspalvelut jaetaan 
perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Perusterveydenhuollolla tar-
koitetaan kunnan järjestämää väestön terveyden seurantaa, edistämistä ja erilai-
sia palveluja, jotka toteutetaan kuntien terveyskeskuksissa. Erikoissairaanhoi-
toon sisältyy puolestaan erikoisalojen mukaiset tutkimukset ja hoidot, jotka to-
teutetaan enimmäkseen sairaaloissa. Sairaalahoidon hoitoon pääsyn aikarajat 
sekä potilaan asema ja oikeudet on Suomessa säädetty laissa. Yksityisillä ter-
veydenhuollon palveluilla täydennetään kunnallisia terveyspalveluja ja kunnan 
tai kuntayhtymän on mahdollista ostaa palveluita yksityisiltä palveluntuottajil-
ta. (Valtioneuvosto ja ministeriöt, 2022a.) 

Suomen julkista terveydenhuoltoa ohjataan viranomaisyhteistyön avulla. 
STM toimii julkisen terveydenhuollon lainsäädännön valmistelijana sekä ohjaa 
lainsäädännön toteutumista. STM:n vastuulla on lisäksi sosiaaliturvan sekä so-
siaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisen ja toimintapolitiikan johta-
minen ja ohjaaminen sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan suuntaviivojen määritte-
leminen, keskeisten uudistusten valmisteleminen ja niiden toteuttamisen ja yh-
teensovittamisen ohjaaminen. STM vastaa myös yhteyksistä poliittiseen päätök-
sentekoon sekä virastoista ja laitoksista, jotka kuuluvat sen hallinnonalan tut-
kimus ja kehittämistehtävistä vastaaviin laitoksiin ja virastoihin. (Valtioneuvos-
to ja ministeriöt, 2022b.) Valtioneuvoston ja ministeriöiden (2022c) mukaan use-
at itsenäiset laitokset ja virastot toimivat STM:n hallinnonalalla toteuttaen mi-
nisteriön yhteiskunnallisia tavoitteita osallistuen myös hallitusohjelman hank-
keisiin. Osa itsenäisistä laitoksista ja virastoista tuottaa sosiaali- ja terveyspoli-
tiikan päätöksenteon pohjaksi sekä lainsäädännön valmistelun tueksi tutkimus-
tietoa ja osa virastoista toimii lupa- ja valvontaviranomaisten tehtävissä. Näiden 
tehtävien lisäksi STM:n yhteydessä toimii hallinnonalan neuvottelu- ja lauta-
kuntia. Hallinnonalan toimintaa koordinoidaan STM:n, laitosten ja virastojen 
ylimmästä johdosta muodostetusta hallinnonalan johtoryhmästä. (Valtioneu-
vosto ja ministeriöt, 2022c.)  

2.4 Sote-uudistuksen vaikutukset julkiseen sektoriin 

STM:n vastuualueeseen julkisessa terveydenhuollossa kuuluu sosiaali- ja ter-
veydenhuollon toiminnan yleinen ohjaaminen, suunnittelu ja kehittäminen. 
Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, 
palveluiden tuottamista ja yksittäisiä sote-ammattilaisia ohjataan Suomessa 
monin eri tavoin ministeriön, hallinnonalan laitosten ja virastojen sekä valvon-
taviranomaisten toimesta. Perinteisesti ohjauskeinoja ovat olleet resurssi-, sää-
dös- ja informaatio-ohjaus, mutta sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja tervey-
denhuollon ohjauksessa siirrytään uudenlaiseen ohjaukseen, joka ohjaa sosiaali- 
ja terveydenhuollon järjestämistä. Tuleva ohjaus perustuu aiempaa enemmän 
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ministeriön ja palveluiden järjestäjien väliseen luottamukseen ja säännölliseen 
vuoropuheluun, jossa vuoropuhelun olennaisena osana on osapuolten ymmär-
rys sote-palveluiden tilasta sekä yhteinen tietopohja. (Sote-uudistus, 2022a.) 

Jo ennen sote-uudistusta julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon uutena oh-
jauksen toimintatapana on ollut käytössä STM:n ja alueiden väliset vuosittaiset 
alueelliset neuvottelut, joihin myös Valtiovarainministeriö osallistuu. THL tu-
kee ohjausta toteuttamalla vuosittaisia arvioita koskien palveluiden yhdenver-
taista saatavuutta sekä kustannustehokkuuden toteutumista. Alueiden keskus-
teluiden ja arviointien mallia kehitetään jatkuvasti osana sote-uudistusta yhteis-
työssä THL:n kanssa. Ohjauksen kehityksessä pyritään painottamaan strategista 
ohjaamista sekä sen kehittämistä, minkä rinnalla sosiaali- ja terveydenhuollon 
sisällöllistä kehittämistä jatketaan. Tulevaisuudessa ymmärrys alueiden tilan-
teista ja tieto tulevat olemaan ohjauksen, vuorovaikutuksen ja kehittämisen pe-
rustoina. (Sote-uudistus, 2022a.) 

Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi julkisen sektorin budjettitalouteen. 
Valtioneuvoston ja ministeriöiden (2022d) mukaan sote-uudistus muuttaa jul-
kisten menojen rakennetta, mikä suurimpana yksittäisenä tekijänä kasvattaa 
valtion budjettitalouden arvioituja menoja. Vuonna 2023 valtion budjettitalou-
den menojen arvioidaan olevan 79,7 miljardia euroa ja tulojen 72,2 miljardia 
euroa. Tämä tulee olemaan noin 14,1 miljardia enemmän kuin mitä vuodelle 
2022 on budjetoitu ensimmäinen lisätalousarvio mukaan luettuna. Sote-
uudistus ei ole kuitenkaan ainoa tekijä, joka kasvattaa vuoden 2023 budjettiar-
viota vaan siihen vaikuttaa korottavasti myös Venäjän hyökkäyssodan vaatimat 
määrärahapäätökset muun muassa puolustusmenojen suhteen. Kokonaisuute-
na valtion budjettitalouden arvioidaan jäävän vuosina 2023–2026 noin 7,2 mil-
jardia euroa alijäämäiseksi. (Valtioneuvosto ja ministeriöt, 2022d.) 
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3 TIETOJÄRJESTELMÄT JA NIIDEN HANKINTA-
MALLI JULKISELLA SEKTORILLA 

3.1 Tietojärjestelmän määritelmä 

Tietojärjestelmä eroaa tietotekniikasta siten, että tietotekniikka tarkoittaa ohjel-
mistojen, laitteiden ja erilaisten lisälaitteiden kokonaisuutta, jotka muodostavat 
kaikki tai osan toimitusmekanismeista tietojärjestelmälle. Tietojärjestelmä taas 
syntyy järjestelmän käytön ja siihen mukautumisen seurauksena virallisten ja 
epävirallisten tietotekniikan prosessien suhteen. Tietojärjestelmä mukautuu 
käyttäjien tarpeisiin, kun tietotekniikka kehittyy tai käyttäjät muuttavat käyttö-
ään. (Paul, 2007.) 

Tietojärjestelmän käsite määritellään myös laissa sosiaali- ja terveyden-
huollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä eli asiakastietolaissa (THL, 
2021a). Asiakastietolain (2021) 3 § määrittelee tietojärjestelmän kokonaisuudeksi, 
joka koostuu ohjelmistoista, tietojenkäsittelylaitteista sekä muusta tietojenkäsit-
telystä. Tietojärjestelmän käyttötarkoituksiksi kuvataan asiakasasiakirjojen tal-
lennus ja ylläpito, asiakastietojen sähköinen käsittely sekä valtakunnallisiin tie-
tojärjestelmäpalveluihin liittäminen. Lisäksi käyttötarkoitus voi olla hyvinvoin-
titietojen hyödyntämisen mahdollistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisille. 

Valtakunnallisilla tietojärjestelmäpalveluilla tarkoitetaan asiakastietolaissa 
(2021, 6 §) Kelan järjestämisvastuulla olevia tietojärjestelmäpalveluja, joihin si-
sältyvät valtakunnallinen asiakastietojen arkistointipalvelu, lokirekisterien säi-
lytyspalvelu, ammattilaisen käyttöliittymä sähköisen lääkemääräyksen käsitte-
lyyn, kansalaisen käyttöliittymä, omatietovaranto, tiedonhallintapalvelu, tah-
donilmaisupalvelu, reseptikeskus, lääketietokanta ja kysely- ja välityspalvelu. 
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3.2 Julkinen tietojärjestelmähankinta 

Eskolan, Kiviniemen, Krakaun ja Ruohoniemen (2017) mukaan hankinta tar-
koittaa palveluiden sekä tavaroiden ostamista. Hankinta voi tarkoittaa myös 
vuokraamista, urakalla teettämistä tai muuta näihin rinnastettavaa toimintaa. 
Hankinta on siis hankintasopimus, jossa osapuolina on hankintayksikkö sekä 
palvelun tai tavaran toimittaja. Sopimus sisältää informaatiota tavaran, palve-
lun tai rakennusurakan toteuttamisesta sekä siitä, millaista taloudellista vasti-
netta vastaan tämä palvelu suoritetaan. Suomen laissa ei määritellä tai luetella 
yksityiskohtaisesti erilaisia hankintoja, jotka kuuluvat lain soveltamisalaan. So-
veltamisalaan kuuluvat rakennusurakat ja tavara- sekä palveluhankinnat. 

Van Weele (2018) määrittelee hankinnan enemmän yrityksen tai organi-
saation ulkoisten resurssien hallintana niin, että organisaation tarvitsemat tuot-
teet sekä palvelut ovat saatavilla oikea-aikaisesti sekä hyvin ehdoin. Tuote voi 
olla tässä määritelmässä tavara, palvelu tai esimerkiksi osaaminen. Tästä han-
kinnan määritelmästä eroaa Kuuttiniemen ja Lehtomäen (2017) näkemys siitä, 
että julkisissa hankinnoissa resurssit eivät ole aina ulkoisia. Kilpailutuksen tu-
loksena hankinta voidaan tehdä myös omalta organisaatiolta, jolloin resurssit 
ovat sisäisiä. Julkisissa hankinnoissa hankintojen tekijänä on aina jokin julkisyh-
teisö kuten valtio, kunta tai liikelaitos. Julkisia hankintoja tehtäessä keskeistä on 
julkisuus ja avoimuus. Hankinta-anomuksen julkaisemisesta lähtien hankinnan 
on oltava täysin julkinen ja tällä tavoin myös tarjoajien kohtelu on tasa-arvoista. 
(Kuuttiniemi & Lehtomäki, 2017.)  

Informaatioteknologiaan liittyvien hankintojen suunnittelussa sekä toteu-
tuksessa keskeistä on yhteensopivuus jo olemassa olevan järjestelmäarkkiteh-
tuurin kanssa. Suunnittelussa tärkeää on se, että rajapinnat ovat standardoituja 
sekä avoimia. Valitun ratkaisun tulee tukea kokonaisarkkitehtuuria sekä lin-
jauksia tietoturvaan liittyen. (Tays, 2018.) THL:n (2021f) mukaan kokonaisarkki-
tehtuurilla tarkoitetaan prosessien ja palvelujen, tietojen, toiminnan, tietojärjes-
telmien ja niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuuden raken-
netta. Tässä tutkimuksessa keskiössä ovat julkiset tietojärjestelmähankinnat, ja 
tämä esitetään alla olevassa kuviossa 1 tummalla värillä. 
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KUVIO 1 Julkisen hankinnan ja tietojärjestelmähankinnan risteys (Moe, 2014, s. 1322). 

Moen (2014) mukaan julkinen tietojärjestelmähankinta on hankinta, joka on se-
kä julkinen hankinta että tietojärjestelmähankinta. Julkiset hankinnat määritel-
lään Suomessa Kuuttiniemen ja Lehtomäen (2017) mukaan kymmeneen hankin-
takategoriaan, joita ovat toimitilat, ICT-hankinnat, hallinnolliset palvelut, asian-
tuntija- ja tutkimuspalvelut, koneet, laitteet ja kuljetusvälineet, aineet, tarvik-
keet ja tavarat, henkilöstöpalvelut, matkustuspalvelut, väylähankkeet sekä 
maanpuolustuskalusto. Kategorioihin jakamisella tavoitellaan julkisten hankin-
tojen ohjausta ja koordinointia kokonaisuuksina. Aikaisemmin julkisia hankin-
toja ei ole määritelty kuin rahallisen arvon jakautumisena eri tuoteryhmien kes-
ken, mutta hankintakategoriat luokiteltiin HANKO-hankkeessa vuonna 2016. 
(Kuuttiniemi & Lehtomäki, 2017.) Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan 
Suomen julkisista hankintakategorioista ICT-hankintoja. 

ICT-hankinnoilla tarkoitetaan ensisijaisesti tietojärjestelmien hankintoja, 
mutta myös niihin liittyvien ohjelmistojen, laitteiden sekä ylläpitopalveluiden 
hankintoja JUHTA:n (2008a) esittämien suositusten mukaisesti. Hankintakate-
gorioista ICT-hankinnat ovat kategoria, joka kuuluu julkisen hankinnan ja tieto-
järjestelmähankinnan (kuvio 1) risteykseen. 

3.3 Hankintaprosessi 

Suomessa käytetään joka vuosi noin 35 miljardia euroa julkisiin hankintoihin. 
Koska hankinnat ovat julkisia, on tärkeää, että prosessi on avoin ja säännelty 
harmaan talouden ja korruption estämiseksi. (Pekkala ym., 2019.) Myös Shar-
man (2020) mukaan julkiset hankinnat ovat prosessilähtöisiä ja säädeltyjä, jotta 
säännönvastaisuuksia voidaan välttää. Seuraavassa kuviossa 2 esitetään julkis-
ten hankintojen hankintaprosessi hankintayksikön näkökulmasta. 
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KUVIO 2 Hankintaprosessi hankintayksikön näkökulmasta (mukaillen Pekkala ym., 2019). 

Julkisten hankintojen hankintaprosessi alkaa hankintastrategialla ja ohjeilla. 
Hankintayksiköllä tulee olla hankintastrategia, joka kattaa yleiset hankintaperi-
aatteet. Tässä strategiassa tai muussa ohjeessa tulee myös olla maininta mahdol-
lisista ulkoisista kumppanijärjestelyistä. Tämän jälkeen seuraa hankinnan 
suunnittelu sekä määrittely. (Pekkala ym., 2019.) Suunnitteluvaiheeseen kuuluu 
Kuuttiniemen ja Lehtomäen (2017) mukaan myös hankinnan analysointi sekä 
toteutusvaihtoehdon valinta. JUHTA:n (2008a) mukaan toteutusvaihtoehdot 
voivat olla myös avoimet, mikäli kyseessä on suuri kansallinen tai EU-tason 
hankinta. Tällaiset hankinnat voidaan tehdä hankintalain mukaan käyttäen kil-
pailullista hankintamenettelyä, jonka tarkoituksena on vielä kartoittaa toteu-
tusvaihtoehtoja. 

Suunnittelun ja määrittelyn jälkeen valitaan hankintamenettely (kuvio 2). 
Menettely on ICT-hankinnoissa avoin, rajoitettu, neuvottelu- tai kilpailullinen 
neuvottelumenettely (JUHTA, 2008a). Hankintamenettelyn valinnan jälkeen 
tulee laatia tarjouspyyntö ja tehdä hankintailmoitus (Pekkala ym., 2019). Han-
kintalain (2016) §60 mukaan hankintailmoitus julkisista tietojärjestelmähank-
keista on julkaistava sähköisesti osoitteessa hankintailmoitukset.fi ja sivustoa 
kutsutaan HILMA:ksi (HILMA, 2021a). Voutilaisen ja Määtän (2019) mukaan 
hankintailmoitus on tehtävä sähköisesti ensin hankintailmoitusten sivulle, en-
nen kuin sitä saa julkaista muualle. JUHTA:n (2008a) mukaan tarjouspyynnössä 
on esitettävä vähimmäisvaatimukset toimittajan suhteen, sekä hankinnan koh-
de.  

Hankintailmoituksessa tulee Karinkannan ja Lahtisen (2017) mukaan il-
moittaa, mitä hankintamenettelyä kyseisessä hankinnassa käytetään. Hankin-
tailmoituksen ja tarjouspyynnön julkaisun jälkeen Pekkalan ym. (2019) mukaan 
alkaa toimittajaehdokkaiden tarjousten vastaanottaminen, tarkastaminen ja ver-
tailu. Tässä vaiheessa arvioidaan osallistujien hakemukset sekä valitaan mah-
dolliset toimittajat. 

Tarjousten käsittely tapahtuu yleisesti kolmivaiheisesti. Ensin hankintayk-
sikkö selvittää, täyttääkö kilpailuun osallistuva toimittaja vähimmäisvaatimuk-
set, jotka hankintayksikkö on määritellyt toimittajan suhteen. (Lehtoviita & 
Voutilainen, 2015.) Samalla hankintayksikkö selvittää, onko toimittajaehdok-
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kaalla Hankintalain (2016) § 80 mukaisia pakollisia, tai § 81 mukaisia harkin-
nanvaraisia poissulkuperusteita. Toisessa tarjouskäsittelyn vaiheessa vertaillaan 
Lehtoviidan ja Voutilaisen (2015) mukaan tarjouksia, jotka ovat päässeet jat-
koon. Tästä vaiheesta jatkoon pääsevät parhaiten vaatimuksiin vastaavat tar-
joukset (Lehtoviita & Voutilainen, 2015). Pekkalan ym. (2019) mukaan lähtökoh-
taisesti kansallisissa hankinnoissa toimittajan soveltuvuuteen liittyvät doku-
mentit pyydetään vasta tarjouskilpailun voittajalta, mutta tarjoajilta voidaan 
myös vaatia vakuutus soveltuvuuteen liittyen. Lehtoviidan ja Voutilaisen (2015) 
mukaan kolmannessa tarjouskäsittelyn vaiheessa vertaillaan tarjousten hintoja 
ja tällä halutaan keskittää huomio tarjoajien ja tarjousten laatuominaisuuksiin. 
Tässä hintojen vertailussa vertaillaan tarjousten hintoja kokonaistaloudellisuu-
den tai vain hinnan perusteella. 

Seuraavana vaiheena on hankintapäätöksen tekeminen (kuvio 2) ja tiedok-
sianto, jota seuraa sopimuksen tekeminen sekä jälki-ilmoituksen tekemi-
nen.  Sopimuksen teon yhteydessä tehdään myös Kuuttiniemen ja Lehtomäen 
(2017) mukaan tilaus ja tällöin alkaa toimittajayhteistyö, johon kuuluu myös 
hankinnan valvonta. Tärkeää tässä vaiheessa on sopimusten hallinta sekä yh-
teistyö toimittajien kanssa. Keskeistä on myös laskujen maksaminen ja käsittely 
sekä määrärahojen seuranta.  

3.4 Hankintamenettelyt 

Julkisissa hankinnoissa hankintasopimukset tehdään JUHTA:n (2008a) mukaan 
tarjouskilpailujen kautta. Hankintamenettelyjä on useita tyyppejä, ja julkisissa 
tietojärjestelmähankinnoissa on käytössä neljä eri hankintamenettelyä. Nämä 
ovat avoin menettely, rajoitettu menettely, neuvottelumenettely sekä kilpailul-
linen neuvottelumenettely. Hankintamenettelyn valinta riippuu hankinnan 
taustatiedoista, arvosta, määrittelyn valmiudesta, monimutkaisuudesta ja luon-
teesta, sekä saatavilla olevien toimittajien lukumäärästä. Myös hankinnan teke-
vän yksikön sisällä löytyvä ammattitaito sekä asiantuntemus vaikuttavat han-
kintamenettelyn valintaan. Hankinnassa tulee hankintalain mukaan ensisijai-
sesti käyttää rajoitettua tai avointa menettelyä. Nämä menettelyt ovat hankin-
tamenettelyistä selkeimmät. Avoin ja rajattu hankintamenettely sopivat hankin-
toihin, joissa hankinnan kohteen vaatimusten määrittely voidaan ilmaista tar-
jouspyyntöön liittyvissä asiakirjoissa tarkasti. Mahdollinen toimittaja pystyy 
antamaan tarjouksen tarjouspyynnön tietojen perusteella ja neuvotteluja ei tar-
vita. Neuvottelumenettely sekä kilpailullinen neuvottelumenettely taas on käy-
tössä poikkeuksellisiin ja kompleksisiin hankintoihin. 

Your Europen (2020) mukaan avoin menettely on yleisin hankintamenette-
ly ja siinä tarjouksen voi tehdä kuka tahansa. Avoin menettely käynnisty Karin-
kannan ja Lahtisen (2017) mukaan hankintailmoituksella, joka on julkaistava 
myös sähköisesti. Menettelyssä ei ole mahdollisuutta neuvotteluun, mikä tekee 
tästä menettelystä suoraviivaisen ja selkeän (Karinkanta & Lahtinen, 2017). 
JUHTA:n (2008a) mukaan avointa menettelyä käytetään yleisimmin ICT-
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laitteiden, -tarvikkeiden tai ohjelmistojen hankinnoissa. Tällaisissa hankinnoissa 
hankinnoista ei tarvitse neuvotella tai tarjouksia antavia toimittajia ei tarvitse 
karsia. 

Rajoitettua menettelyä käytetään silloin, kun halutaan varmistua minimi-
vaatimusten täyttymisestä tarjousten antaneiden toimittajien suhteen. Suomen 
markkinatilanteessa on melko harvinaista, että tarjoajia olisi niin paljon, että 
niitä tulisi lukumäärällisesti rajoittaa, mutta rajoitettu hankintamenettely sopii 
myös siihen. Rajoitetun menettelyn käyttökohteista esimerkkejä ovat ICT-
konsultointipalveluiden hankinnat, laite- ja palveluhankinnat sekä ylläpitohan-
kinnat. (JUHTA, 2008a.) Taysin (2018) mukaan rajoitetussa menettelyssä han-
kinnan kohde on rajattavissa ja määriteltävissä selkeästi. JUHTA:n (2008a) mu-
kaan hankinta on sellainen, että tarjoajien määrää on rajattava laadullisesti ja 
siksi menettelyyn voi osallistua vain ne toimittajat, jotka on hyväksytty esivalin-
tavaiheessa. Laadullinen rajaus tapahtuu vähimmäisvaatimuksilla sekä arvioin-
tiperusteilla, jotka on ilmoitettu hankintailmoituksessa (JUHTA, 2008a). Your 
Europen (2020) mukaan kuka tahansa voi kuitenkin pyytää osallistua menette-
lyyn. 

Karinkannan ja Lahtisen (2017) mukaan menettely on kaksivaiheinen ja 
hankinnan tekevä yksikkö valitsee toimittajat tarjouspyyntöä varten. Koko me-
nettely alkaa hankintailmoituksella ja sen tarkoituksena on pyytää halukkaita 
toimittajia ilmoittamaan, mikäli heillä on halukkuutta osallistua kyseiseen tar-
jouskilpailuun (Karinkanta & Lahtinen, 2017). JUHTA:n (2008a) mukaan han-
kintaa tekevä organisaatio valitsee ilmoittautuneista ehdokkaista puolueetto-
masti toimittajan. Rajoitetussa menettelyssä ei ole Karinkannan ja Lahtisen 
(2017) mukaan mahdollisuutta neuvotteluihin, mutta JUHTA:n (2008a) mukaan 
tarjouksen antaneita toimittajia voidaan kuitenkin pyytää täsmentämään erinäi-
siä seikkoja heidän antamassaan tarjouksessa vertailukelpoisuuden edistä-
miseksi. Rajoitetussa hankintamenettelyssä myös sopimusehtoja voidaan kui-
tenkin täsmentää vielä voittaneen tarjouksen valinnan jälkeen, mutta muutokset 
eivät saa olla enää tässä vaiheessa olennaisia esimerkiksi hankinnan ehtoihin tai 
vaatimuksiin liittyen (JUHTA, 2008a). 

Neuvottelumenettelyssä hankintailmoituksen julkaisun jälkeen kaikki ha-
lukkaat toimittajat voivat pyytää osallistua hankintaan toimittajana. Hankin-
tayksikkö neuvottelee tämän jälkeen valitsemiensa toimittajien kanssa hankin-
tasopimukseen liittyvistä ehdoista. Tarjoajien lukumäärää voidaan karsia myös 
neuvottelumenettelyssä eli esikarsinta on myös mahdollista. (JUHTA, 2008a.) 
Samalla tavalla kuin rajoitetussa hankintamenettelyssä, neuvottelumenettelyssä 
neuvotteluihin osallistuvat toimittavat valitaan Karinkannan ja Lahtisen (2017) 
mukaan täysin puolueettomasti ja valintaperusteiden on oltava esillä jo hankin-
tailmoituksessa. Kilpailuun ei ole erityisalojen hankintalaissa määritelty, että 
kuinka monta osanottajaa kilpailussa tulee olla mukana, mutta kilpailun takia 
menettelyyn on kutsuttava useampia toimittajia. 

Neuvottelumenettelyä käytetään esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, jos tie-
tojärjestelmän tai ICT-laitehankinnan määrittelyjä ja kokonaishinnoitteluja ei 
voida laatia niin tarkasti, että tarjous pystyttäisiin antamaan ilman neuvotteluja. 
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Tällaiset hankinnat ovat usein EU-hankintoja tai sitten kansallisia Suomen ta-
solla. Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöhön liittyvät ylläpitosopimukset 
tai muut pitkäaikaiset sopimukset ja hankinnat ovat sellaisia, joissa käytetään 
neuvottelumenettelyä. Tämän lisäksi neuvottelumenettelyllä tehdään esimer-
kiksi puitejärjestelyjen ja suorahankinnan ulkopuolelle jäävät, alle 50 000 euroa 
olevat hankinnat, jotka liittyvät nykyisen laitteiston tai järjestelmän täydennyk-
siin ja lisäominaisuuksiin. (JUHTA, 2008a.)  

Neuvotteluja ei saa JUHTA:n (2008b) mukaan aloittaa yhdenkään tarjoajan 
kanssa ennen kuin prosessissa on päästy neuvotteluvaiheeseen. Neuvotteluvai-
he voi olla yksivaiheinen, eli hankintayksikkö pyytää lopulliset tarjoukset toi-
mittajilta heti jokaisen kanssa neuvoteltuaan. Suuremmissa hankinnoissa neu-
vottelut toimivat usein vaiheittain ja toimittajia karsitaan neuvottelujen välissä. 
Karsiminen tapahtuu aina perustellen ja perusteiden tulee olla hankintailmoi-
tuksen perusteisiin sovellettavissa. Neuvottelut voivat koskea eri ehtoja mitä 
hankintasopimukseen liittyy, eli esimerkiksi sopimusehtoja, vaatimusten mää-
rittelyä tai teknistä toteutusta. Teknisissä neuvotteluissa täsmennetään projek-
tiin ja vaatimusmäärittelyihin liittyviä asioita ja selvennetään sopimusehtoihin 
liittyviä asioita. Neuvotteluissa voidaan myös käydä läpi hinnoittelun rakennet-
ta, mutta hinnoista neuvottelu ei saa johtaa tinkimiseen. Myös esimerkiksi tuo-
tetestaukset tai tutustumiskäynnit voivat kuulua neuvotteluihin.  

Neuvotteluvaiheessa keskeistä on se, että neuvottelut käydään jokaisen 
toimittajan kanssa erikseen. Jos yhden toimittajan kanssa nousee ilmi jokin tär-
keä seikka, kuten vaatimuksiin liittyviä muutoksia, on näistä informoitava 
myös kaikille muille neuvotteluun osallistuville osapuolille. Tällä tavalla han-
kintaa tekevä yksikkö voi taata avoimuuden ja tasa-arvon toimittajan valinnas-
sa. Neuvotteluvaihe päättyy, kun hankintaa tekevä yksikkö joko pyytää tar-
jouspyynnön tai määrittelee vaatimukset ja ehdot, jotka täytyy olla lopullisissa 
tarjouksissa. Kokonaisuudessaan neuvotteluja voidaan käydä toimittajien kans-
sa joko ennen alustavien tarjousten antamista, tai alustavien tarjousten antami-
sen jälkeen. (JUHTA, 2008b.) Tarkoituksena tällä menettelyllä on se, että han-
kintayksikön saamat tarjoukset mukautuvat vaatimuksiin, jotka on ilmoitettu 
sen antamassa tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa (JUHTA, 2008a). 

Kaksivaiheisessa kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä hankintaa tekevä 
yksikkö neuvottelee toimittajien kanssa, ja tarkoituksena neuvotteluilla on kar-
toittaa sekä määritellä keinot, joilla hankintayksikön tarpeet saadaan täytettyä. 
Neuvotteluihin osallistuu toimittajia, jotka on hyväksytty menettelyyn mukaan. 
(Karinkanta & Lahtinen, 2017.) JUHTA:n (2008a) mukaan, kuten rajoitetussa ja 
neuvottelumenettelyssä, myös kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä voidaan 
karsia kilpailuun osallistuvia toimittajia. Kuka tahansa voi pyytää osallistua 
kilpailulliseen hankintamenettelyyn, mutta vain hankintailmoituksessa esitet-
tyihin vaatimuksiin täsmäävät tarjoajat voivat päästä mukaan neuvotteluihin. 
Valintojen ja karsintojen tulee tapahtua puolueettomasti ja niiden tulee olla pe-
rusteltuja. 

Hankintailmoituksen jättämisen jälkeen toimittajat voivat jättää osallistu-
mishakemuksen hankintaan. Tässä vaiheessa toimittajat usein myös täyttävät 
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arviointilomakkeen soveltuvuuden suhteen. Neuvotteluihin voidaan valita vain 
hakemuksen tehneitä toimittajia ja niitä on oltava vähintään kolme kappaletta. 
Poikkeuksellisesti neuvotteluihin voidaan myös valita vähemmän osallistujia, 
mikäli soveltuvia toimittajia on vähemmän kuin kolme. Kilpailun takaamiseksi 
on kuitenkin usein järkevää kutsua neuvotteluihin enemmän toimittajia. (JUH-
TA, 2008b.)  

Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä neuvotteluissa keskeistä ovat rat-
kaisuvaihtoehdot hankinnassa. Neuvotteluissa keskitytään löytämään hankin-
tayksikölle sopivin ratkaisumalli tai mallit ja neuvotteluiden jälkeen pyydetään 
toimittajilta lopulliset tarjoukset. (JUHTA, 2008a.) JUHTA:n (2008b) mukaan 
tarjouksen on sisällettävä hankinnan vähimmäisvaatimukset, jotta se voitaisiin 
hyväksyä. Lopullisia tarjouksia vertaillaan hankeilmoituksessa ilmoitetuin pe-
rustein ja tarvittaessa niitä voidaan pyytää vielä täsmentämään. Tarjouksen 
täsmentäminen tai selkeyttäminen ei saa vääristää kilpailun luonnetta, mutta se 
on sallittua. Tämän jälkeen paras tarjouksen tekijä valitaan ja tätä voidaan vielä 
pyytää täsmentämään tai vahvistamaan tarjouksessa olevia asioita. Tässä vai-
heessa hintojen muutokset ja muut sopimusehtojen olennaiset muutokset ovat 
kuitenkin kiellettyjä, eli pyynnöt voivat liittyä vain pieniin selkeytyksiin ja täs-
mennyksiin tarjouksessa. On suositeltavaa, että parhaan tarjouksen tekijästä 
tehdään erillinen päätös ennen lopullisen hankintapäätöksen tekemistä. 

Tämän jälkeen tehdään lopullinen hankintapäätös, jossa päätös tulee pe-
rustella. Perusteluun kuuluu kilpailulliseen neuvotteluun osallistuvien peruste-
lu, itse neuvottelut, toimittajien rajaaminen, tarjousten käsittely sekä perusteet 
lopulliselle tarjouspyynnölle. Hankintapäätöksessä tulee myös ilmaista perus-
teet sille, miksi voittaja on valittu. Hankintapäätökseen liittyvät asiakirjat on 
myös toimitettava kaikille hankintamenettelyyn osallistuneille ja heille tulee 
myös toimittaa ohjeet muutoksenhakuohjeet päätökseen liittyen. (JUHTA, 
2008b.)  

Neuvottelumenettelyä voidaan käyttää vain hankintalain mukaisissa ta-
pauksissa. Kilpailullista neuvottelumenettelyä käytetään esimerkiksi kansalli-
sissa tai EU:n tietojärjestelmähankinnoissa, joissa ratkaisuvaihtoehtoja halutaan 
vielä selvittää neuvottelujen avulla. Menettely on käytössä laajoissa hankinnois-
sa, joissa ratkaisuvaihtoehtoja halutaan vielä kartoittaa. (JUHTA, 2008a.) 

3.5 Julkisten hankintojen lainsäädäntö 

 Julkiset hankinnat ovat hankintoja, joissa hankintalainsäädännössä esitetyt 
hankintayksiköt tekevät hankintoja oman organisaationsa ulkopuolelta (TEM, 
2021a). Karinkannan ja Lahtisen (2017) mukaan julkisten hankintojen sääntelyn 
tarkoituksena on taata julkisten resurssien tehokas käyttäminen. Julkisten han-
kintojen sääntely on tarpeellista, koska hankinnoissa käytetään julkisia varoja. 

Kansantaloudellisesti julkisten hankintojen merkitys on suuri, sillä säänte-
lyn tarkoitus on parantaa eurooppalaisten yrityksen kilpailukykyä. Kaikki jul-
kiset hankinnat on tehtävä EU:n hankintadirektiivien sekä Suomen hankinta-
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lain mukaisesti. (TEM, 2021a.) EU:n hankintadirektiivit pohjautuvat Karinkan-
nan ja Lahtisen (2017) mukaan Maailman Kauppajärjestön (WTO) sopimukseen 
julkisista hankinnoista. Tämän GPA-sopimuksen (Government Procurement 
Agreement) tavoitteena on julkisissa hankinnoissa maailmankaupan vapautta-
minen. Mukana sopimuksessa ovat EU, Yhdysvallat, Sveitsi, Singapore, Islanti, 
Norja, Liechtenstein, Japani, Etelä-Korea, Israel ja Hong Kong. (Karinkanta & 
Lahtinen, 2017.) Suomi on ollut TEM:n (2021c) mukaan GPA-sopimuksessa 
mukana vuodesta 1979, eli sopimuksen alusta lähtien. GPA-sopimuksessa mu-
kana olevat maat avaavat julkisia hankintoja muille sopimuksessa oleville mail-
le ja heidän tarjoajilleen, mikäli hankinta ylittää tietyt kynnysarvot. 

Kynnysarvot tarkoittavat laissa hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
eli hankintalaissa asetettuja rahallisia arvoja, joita ylittävissä hankinnoissa 
Suomen hankintalakia sovelletaan. EU:n kynnysarvot perustuvat GPA-
sopimukseen. (Julkisten hankintojen neuvontayksikkö, 2019.) TEM:n (2021d) 
mukaan uudet kynnysarvot ovat voimassa vuodesta 2020 lähtien ja Julkisten 
hankintojen neuvontayksikön (2019) mukaan kynnysarvoja tarkastetaan kah-
den vuoden välein. 

Hankintadirektiivit perustuvat EU:n sisäisten markkinoiden tavoitteisiin. 
Julkiset hankinnat, jotka ylittävät EU:n kynnysarvot, avataan kilpailulle uni-
onissa. EU:n hankintadirektiiveihin kuuluvat hankintaan ja oikeussuojaan liit-
tyvät direktiivit sekä vakiolomakkeiden ja CPV-koodien asetukset. (TEM, 
2021e.) TEM:n (2016) tiedotteen mukaan vuonna 2014 annettujen julkisten han-
kintojen sekä käyttöoikeussopimuksien (2014/23–25/EU) hankintadirektiivien 
tavoitteena on keskisuurten ja pienten yritysten aseman helpottaminen hankin-
tamenettelyssä, sekä hankintoihin liittyvän sääntelyn yksinkertaistaminen. Oi-
keussuojadirektiiveihin kuuluvat TEM:n (2021e) mukaan valvontadirektiivi 
sekä oikeussuojadirektiivi. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2007/66/EY tarkoituksena on tehostaa oikeussuojakeinoja julkisissa hankin-
noissa sekä tehostaa muutoksenhakumenettelyjä (Eur-Lex, 2007). Julkisista 
hankinnoista ilmoittaminen on tehtävä Hankintalain (2016) 59 § mukaan EU-
komission täytäntöönpanoasetuksessa 2015/1989 esitetyn vakiolomakeasetuk-
sen mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ilmoituksissa tulee käyttää vahvistettuja 
vakiolomakkeita (Hankintalaki, 2016). TEM:n (2021e) mukaan hankintailmoi-
tuksia, ennakko- ja jälki-ilmoituksia koskevat lomakkeet täytetään HILMA:ssa 
ja muun SIMAP:ssa. Tämä on esitetty komission asetuksessa 1150/2009 (TEM, 
2021e). Hankintojen määrittelyssä täytyy käyttää Hankintalain (2016) 4 § ja 59 § 
mukaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 2195/2002 ja komissi-
on asetuksessa 213/2008 annettua yhteistä hankintanimikkeistöä (CPV).   

Vuonna 2017 Suomessa astui voimaan hankintalaki (Hankintalaki, 2016). 
Tämä kansallinen hankintalaki perustuu Pekkalan ym. (2019) mukaan EU:n 
direktiiveihin, jotka on uudistettu vuonna 2014. Direktiiveistä kolme on EU:n 
hankintadirektiivejä ja kaksi oikeusuojadirektiiviä (Pekkala ym., 2019). Hankin-
talain (2016) 5 § määrittelee hankintayksiköt, joiden tulee noudattaa lain sää-
döksiä.  Karinkannan ja Lahtisen (2017) mukaan hankintalaki ei aseta velvolli-
suuksia tarjoajille vaan hankintayksiköille, jotka on säädetty laissa. Hankintala-
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ki koskee vain julkisten hankintojen kilpailuttamista sekä ulkopuolisilta tahoilta 
ostamista (Pekkala ym., 2019). Eskolan ym. (2017) mukaan hankintalain vastais-
ta ei kuitenkaan ole suunnitella hankintoja heikosti tai ostaa kalliilla.  Hankinta-
lain (2016) 2 § esittää lain tavoitteet sekä niiden hankintojen tarkoituksenmukai-
suuden, mutta Eskolan ym. (2017) mukaan hankintalaki ei sisällä velvoitteita 
näiden suhteen. 

Hankintalakiin on tullut muutoksia vuosien 2021–2022 aikana. Vuonna 
2021 eduskunta hyväksyi lakimuutoksia hankintalakiin sekä erityisalojen han-
kintalakiin. Osa muutoksista on tullut voimaan 1.7.2021. ja muutokset ovat suu-
rimmilta osin täydennyksiä sekä teknisiä korjauksia. Vuoden 2022 alussa voi-
maan tuli jälki-ilmoittamisen mahdollisuus HILMA:an. (TEM, 2021b.) Jälki-
ilmoitus on tehtävä EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa, kun hankinnasta 
on julkaistu vain ennakkoilmoitus, hankinta on keskeytynyt tai hankinnasta on 
tehty sopimus (Julkisten hankintojen neuvontayksikkö, 2021). HILMA:n (2021b) 
mukaan jälki-ilmoituksessa ilmoitetaan kilpailun päättymisestä sekä toimitta-
jien valinnasta.  

Julkisissa IT-hankinnoissa voidaan käyttää julkisen sektorin vakiosopi-
musehtoja (JIT 2015). Vakiosopimusehdot on päivitetty vuonna 2017 ja ne kuu-
luvat JHS-suosituksiin. Näistä sopimusehdoista voidaan neuvotella tietojärjes-
telmähankinnoissa vain neuvottelumenettelyssä ja kilpailullisessa neuvottelu-
menettelyssä. (Kuuttiniemi & Lehtomäki, 2017.) Suomidigi-sivun mukaan JHS-
suositukset on lakkautettu tiedonhallintalain voimaantulon myötä vuonna 2020. 
JHS 166 eli Julkisen hallinnon yleiset sopimusehdot ovat vielä voimassa. 

3.6 Julkisten tietojärjestelmähankintojen haasteet 

Julkisiin tietojärjestelmähankintoihin liittyy useita haasteita. Flynnin ja Davisin 
(2014) tutkimuksen perusteella julkisia hankintoja tehdään hyvin hataralta teo-
reettiselta pohjalta ja hankintojen ajurit ovat usein taloudellisia. Moe (2014) esit-
tääkin, että julkisen tietojärjestelmän hankinnalle oli tärkeää luoda tarkka pro-
sessi, jonka avulla julkinen sektori pystyisi tekemään hankintoja samalla kaa-
valla erilaisiin tarpeisiin. Myös Moe ja Newman (2014) puoltavat ajatusta tarkan 
prosessin luomisesta yhtenäisyyden lisäämiseksi. Valtiovarainministeriön 
(2020a) mukaan hankinnan kohteen monimutkaisuus sekä suuruus luovat haas-
teita hankkeen määrittelyyn, tarjouspyyntöjen laadintaan sekä tarjousten vertai-
luun. Moen ja Päivärinnan (2013) mukaan hankinnan määrittelyn haasteet nä-
kyvät varsinkin tarjouskilpailussa mukana olevilla toimittajilla siten, että asiak-
kaan vaatimuksista ei ole välttämättä aina selkeää ja kokonaista tietoa. Moe 
(2014) esittää, että eri sidosryhmillä on erilaisia tavoitteita hankittavan järjes-
telmän suhteen, joka voi muodostua ongelmalliseksi. Myös Valtiovarainminis-
teriö (2020a) sekä Moe ja Päivärinta (2013) esittävät, että sidosryhmien vaati-
mukset voivat olla ristiriidassa keskenään ja halutun lopputuloksen kuvaami-
nen voi olla niin haasteellista, että hankinnan tavoitteet voivat jäädä kokonaan 
saavuttamatta. Toisaalta Moen (2014) mukaan selkeiden vaatimusten esittämi-
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sen lisäksi myös liian yksityiskohtaiset kuvaukset voivat muodostua ongelmak-
si hankinnoissa. 

Vaatimusmäärittelyssä hankinnan tekniset vaatimukset eivät ole aina tar-
peeksi tarkasti määriteltyjä ennen hankintailmoituksen julkaisemista, mikä voi 
luoda eriarvoisuutta mahdollisten toimittajien valinnassa. Eriarvoisuutta han-
kintakilpailussa voi aiheuttaa myös tarjousprosessin monimutkaisuus. Erilaiset 
säädökset ja määräykset aiheuttavat sen, että hankintaprosessit ovat pitkiä sekä 
kalliita. Yksityisen ja julkisen sektorin välillä toimintatavoissa on eroja, joiden 
seurauksena yhteistyö ei aina ole yksinkertaista ja suoraviivaista. Julkisten han-
kintojen sääntely sekä toimintatapojen eroavaisuudet voivat haastaa yhteistyötä 
toimittajan ja hankintayksikön välillä ja tämän seurauksena varsinkin pienet 
yritykset voivat jättää osallistumatta erilaisiin hankintakilpailuihin taloudelli-
sista syistä. (Moe & Päivärinta, 2013.) Lehtoviidan ja Voutilaisen (2015) mukaan 
teknologioiden yhteentoimivuuksiin liittyvät vaatimukset esitetään tarjous-
pyynnöissä aina teknisinä eritelminä, ja eritelmät sisältävät minimivaatimukset 
hankintaan liittyen. Tarjous pääsee tarjouskilpailuun mukaan vain, jos nämä 
minimivaatimukset täyttyvät. Tekniset eritelmät eivät saa rajoittaa kilpailua 
täysin perusteetta, mutta on täysin tulkinnanvaraista, milloin tämä kilpailun 
rajoittaminen minimivaatimusten avuin on perusteltua. Kilpailu voi siis rajoit-
tua teknisten eritelmien takia. 

Suurena haasteena julkisissa tietojärjestelmähankinnoissa ovat itse tekno-
logiat ja niiden integraatiot. Kriittistä on, että hankinnan kohteena olevat tekno-
logiat ovat yhteensopivia aikaisemman arkkitehtuurin kanssa. (Moe & Päivärin-
ta, 2013.) Moen ja Newmanin (2014) mukaan määrittelyistä ja neuvotteluista 
huolimatta välillä epäsopivuuksia huomataan silti vasta sopimusten allekirjoit-
tamisen jälkeen. Hankinnoissa haasteena on myös niiden koordinointi ja stan-
dardointi, kun mukana on ihmisiä eri sidosryhmistä (Moe & Päivärinta, 2013). 
Suomessa hankintojen suunnittelua haastaa se, että hankinnan suunnittelusta 
sekä toimittaja- ja sopimushallinnasta puuttuu kokonaan yhteiset järjestelmät 
(Valtiovarainministeriö, 2020a). Jo hankintojen suunnitteluvaiheessa yhteiset 
järjestelmät ja standardoinnit olisivat tärkeitä, jotta kriittisiä haasteita esimer-
kiksi teknologioiden yhteensopivuudessa ei pääsisi syntymään (Moe & Päivä-
rinta, 2013).  

Julkista hankintatoimea organisoidaan hankintayksiköissä joko keskitetys-
ti tai hajautetusti. Vaihtoehtona on myös keskitetysti hajauttaminen siten, eli 
tilaaminen on hajautettu mutta tarjouskilpailut tehdään keskitetysti yhden asi-
antuntijayksikön toimesta. Vaikka hajauttaminen voi olla joissain tilanteissa 
nopeampi malli hankintaprosessissa, on siinä omat haasteensa. Hajautetussa 
toimintamallissa haasteena ovat päällekkäisyydet, myös asiantuntijuuden laatu 
voi kärsiä, kun mukana on useampi ihminen tai organisaatio. (Kuuttiniemi & 
Lehtomäki, 2017.) Valtiovarainministeriö (2020a) esittää myös, että hajautunut 
järjestelmä on suuri haaste julkisten hankintojen tehokkuuden mittaamisen ja 
tiedon keruun suhteen. Teknologianeuvottelukunta (2021) esittääkin julkaisus-
saan, että informaatioteknologian sekä datatoimintaympäristöjen rakentamises-
sa tulisi alustoja kehittää erilaisten toimintojen sekä sektorirajojen yli. Liian pie-
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nissä yksiköissä toimiminen aiheuttaa myös sitä, että suomi häviää kansainväli-
sessä kilpailussa (Teknologianeuvottelukunta, 2021). Hajautunut järjestelmä 
aiheuttaa haasteita julkisten hankintojen prosesseissa ja yhtenäistämisellä voi-
taisiin hallita prosesseja paremmin sidosryhmien kanssa yhteistyössä (Valtiova-
rainministeriö, 2020a). Moen ja Päivärinnan (2013) mukaan hyvät, yhteiset arvi-
ointikriteerit, toimintatavat sekä priorisointi ovat avainasemassa yhtenäistä-
mään hankintaprosessia.  

Julkisen sektorin terveydenhuollon markkinat eivät ole täysin avoimia se-
kä vapaita. Tämä tarkoittaa sitä, että järjestelmien toimittajapuolella on keskei-
siä toimijoita, jotka hallitsevat markkinoita. (Johannessen, Obstfelder & Lothe-
rington, 2012.) Vendor lock-in on Voutilaisen ja Galkinin (2013) mukaan tilanne, 
jossa palvelun tilaaja joutuu toimittajariippuvuuteen tai toimittajaloukkuun 
palveluntarjoajan kanssa. Asetelma on haasteellinen hankintalainsäädännön 
sekä kilpailulainsäädännön näkökulmasta, sillä tällaiset sopimusehdot eivät ole 
hyväksyttäviä Suomen lain puitteissa (Voutilainen & Galkin, 2013). DeNardis 
ym. (2011) esittää, että vendor lock-in-tilanne antaa palveluntarjoajalle monopo-
liaseman, jonka seurauksena järjestelmän vaihtaminen toiseen tulisi hyvin kal-
liiksi. Tämä antaa palveluntarjoajalle mahdollisuuden nostaa palvelun hintoja, 
sillä kilpailua ei ole (DeNardis ym., 2011). Paukun ja Puhakaisen (2020) mukaan 
tällaista toimittajariippuvuutta aiheuttaa useimmiten se, että järjestelmän jatko-
kehitys on edullisempaa ottaa samalta palveluntarjoajalta kuin se on alun perin 
hankittu. Tähän liittyy usein järjestelmien yhteensopivuus. Hankintalain mu-
kaan hankintayksikön tulee kilpailuttaa hankintansa ja hankintapäätös tulee 
pystyä perustelemaan. Toimittajariippuvuutta tai toimittajaloukkua voi estää 
seuraamalla tarkasti hankintalainsäädäntöä hankintoja tehtäessä. Toimittaja-
loukkua tai -riippuvuutta voi myös estää siten, että jo hankinnan suunnittelu-
vaiheessa hankintayksiköllä on tarpeeksi ammattitaitoa ja ymmärrystä hankin-
nan kohteesta. 

3.7 Julkisten hankintojen johtaminen ja kehittäminen Suomessa 

Teknologianeuvottelukunnan (2021) mukaan Suomen teknologiapolitiikassa 
lähtökohtana on teknologiavalintojen toteuttaminen markkinoiden mukaan. 
Julkiset hankinnat ovat Valtiovarainministeriön (2020a) mukaan yhteiskunnalli-
sesti tärkeitä, sillä julkisten hankintojen avulla voidaan viedä eteenpäin Suomen 
hallituksen tavoitteita. Hankintojen strategisesta johtamisesta ja kehittämisestä 
vastaa valtiovarainministeriö, ministeriöiden hankintoja ohjaa valtioneuvoston 
kanslia. Keskeistä Suomen julkisten hankintojen strategiassa ja johtamisessa on 
valtion hankintastrategia ja periaatepäätökset, jotka on laadittu valtioneuvoston 
toimesta.  

2020-luvulla Suomen teknologiapolitiikkaa rakennetaan OKR (Objectives 
and Key Results) -mallin mukaan. Mallin etuna on tehokas toimien seuraami-
nen. Tämä tapahtuu virtuaalista alustaa ja tarinapisteitä hyödyntäen, jolloin 
toimien seuraaminen onnistuu lähes reaaliaikaisesti. (Teknologianeuvottelu-
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kunta, 2021.) Valtiovarainministeriön (2020a) mukaan julkisen sektorin hankin-
tojen mittaaminen kohdistuu tällä hetkellä pääasiassa määrärahaseurantaan 
sekä kilpailutusten lukumäärään. Mittaamista tulisi laajentaa myös tulosten 
seurantaan, jolloin eri tahoille raportointi sekä poikkeavuuksiin reagoiminen 
olisi mahdollista. Hankintojen vaikuttavuutta tulisi myös pystyä mittaamaan, 
eli dataan perustuvaa johtamista tulisi kehittää. 

Suomessa on ollut käynnissä useita hankkeita julkisten hankintojen edis-
tämiseksi. Vuosina 2016–2020 käynnissä olleen Handi-ohjelman tarkoituksena 
oli digitalisoida Suomen hankintatoimea sekä taloushallintoa hankintoihin liit-
tyen. Keskeistä ohjelmassa oli tiedolla johtamisen sekä yhdenmukaisuuden ke-
hittäminen hankinnoissa. Ennen Handi-ohjelman toteutusta hankintojen suun-
nittelu, tarjousten tekeminen sekä tiedon keskittäminen tiettyihin kanaviin ei 
ole ollut helppoa ja mahdollista. Ohjelman tuloksena julkisen sektorin hankin-
nat helpottuivat muun muassa näiden tekijöiden suhteen ja hankinnat saivat 
yhtenäisemmän suunnan. (Valtiovarainministeriö, 2020b.) Handi-ohjelman 
keskeinen tavoite oli kehittää toimintatapoja julkisissa hankinnoissa yhtenäi-
sempään suuntaan, mikä on ollut Suomessa aikaisemmin haasteena Valtiova-
rainministeriön (2020a) mukaan. Strategisen kehityksen näkökulmasta epäsel-
vät ja erilaiset toimintatavat eivät ole olleet kehitystä tukevia tekijöitä. Eriävät 
toimintatavat ovat johtaneet siihen, että hankintoja on tarkasteltu vain määrä-
rahojen näkökulmasta. (Valtiovarainministeriö, 2020a; Valtiovarainministeriö, 
2020b.) Valtiovarainministeriön (2021b) mukaan tavoitteena ohjelmassa oli sel-
keyttää työnjakoa konsernitoimijoiden sekä virastotoimijoiden välillä ja vähen-
tää manuaalista työtä lisäämällä automaatioastetta. Tarkoituksena oli myös 
luoda säästöjä sekä yksinkertaistaa julkisia hankintoja Suomessa. Tavoitteena 
oli taloudellisuuden lisääminen sekä hankintojen tarkastelu prosessina, joka 
alkaa tarpeen tunnistamisesta ja päättyy raportointiin. 

Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelma (Hankinta-Suomi) on 
asetettu Suomen valtiovarainministeriön toimesta luomaan julkisille hankin-
noille strategian ja tällä tavoin kehittämään hankintatoimintaa. Ohjelma on 
käynnissä 5.9.2019-31.12.2023. (Valtiovarainministeriö, 2021c.) Valtiovarainmi-
nisteriön (2021d) mukaan toimenpideohjelmassa tavoitteena on yhteistyön li-
sääminen eri valtion toimijoiden. Tavoitteena on myös kehittää julkisia hankin-
toja niin, että hankintoja voidaan käyttää strategisena työkaluja eri tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Toimenpideohjelman seurauksena julkaistiin 9.9.2020. Suomen 
ensimmäinen hankintastrategia koskien julkisia hankintoja. (Valtiovarainminis-
teriö, 2021d.)  Valtiovarainministeriön (2020c) mukaan strategiassa hankintojen 
kehittäminen jaettu kahdeksaan osa-alueeseen eli teemaryhmään. Ryhmiä ovat 
strateginen johtaminen, hankintataitojen kehittäminen, tiedolla johtaminen ja 
vaikuttavuus, toimivat hankinnat, innovaatiot, taloudellinen kestävyys, sosiaa-
linen kestävyys sekä ekologinen kestävyys. Teemaryhmien avulla kehitetään 
hankintojen eri osa-alueita sekä tehdään konkreettisia toimia osa-alueiden kehi-
tykseen. 
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4 SUOMEN JULKISEN TERVEYDENHUOLLON TIE-
TOJÄRJESTELMIEN NYKYTILA 

4.1 Yleiskuvaus 

Suomen terveydenhuollon tietojärjestelmien nykytilaa tarkasteltaessa suurim-
pana järjestelmäkokonaisuutena terveydenhuollossa erottuvat Kanta-palvelut. 
Reposen ym. (2021) mukaan Kanta-palvelut ovat Suomessa Kelan ylläpitämiä 
sosiaali- ja terveydenhuollon, apteekkien ja kansalaisten valtakunnallisia tieto-
järjestelmäpalveluja. Näihin palveluihin sisältyvät Reseptikeskukseen tallenne-
tut sähköiset lääkemääräykset, Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto, Potilastie-
don arkisto ja sen Tiedonhallintapalvelu, Kelain käyttöliittymä sekä Omakanta 
ja Omatietovaranto. Kanta-palvelut muodostavat lainsäädäntöön perustuen 
ainutlaatuisen sähköisten julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ko-
konaisuuden. Palvelujen käyttöä laajennetaan edelleen asteittain apteekkien, 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien sekä kansalaisten palvelujen 
käytön osalta. (Reponen ym., 2021.) Jormanaisen (2018) mukaan Kanta-
palveluilla on laaja käyttäjäkunta. Palveluja käyttävät Manner-Suomen 20 sai-
raanhoitopiiriä ja osan palveluista osalta Ahvenanmaan maakunta. Lisäksi pal-
velujen piiriin kuuluu 815 apteekkia sekä 192 julkista perusterveydenhuollon 
palvelujen tuottajaa. Yksityisen puolen terveydenhuollon palveluntuottajista 
arviolta 4000 kuuluu palvelujen piiriin. Käyttäjinä palveluilla on yli viisi mil-
joonaa Suomen asukasta sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevät 
ammattihenkilöt. 

Suomessa on koko maan tai lähes koko maan kattavien palveluiden lisäksi 
tarjolla kattavasti erilaisiin tarpeisiin suunnattuja sähköisiä sosiaali- ja tervey-
denhuollon palveluja. Näiden palveluiden tuottaminen on kuntien, kuntayh-
tymien tai muiden laajempien alueiden vastuulla. Tällaisia palveluja ovat esi-
merkiksi Lapin maakunnan virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Vir-
tu.fi, Kainuun hyvinvoinnin ja terveyden palvelukanava OmaSote sekä Tampe-
reen yliopistollisen sairaalan OmaTays. (Kyytsönen, Aalto & Vehko, 2021.) 
Näiden palveluiden lisäksi sähköinen potilaskertomusjärjestelmä on vuodesta 
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2007 alkaen ollut käytössä kaikissa Suomen terveyskeskuksissa. Reposen ym. 
(2021) mukaan potilaskertomusjärjestelmillä on Suomessa useita eri tietojärjes-
telmätoimittajia. Tietojärjestelmien eroavaisuuksista huolimatta, voidaan niiden 
käyttöasteen todeta olevan riittävän korkea. Täten esimerkiksi paperille kirjaa-
misesta potilaskertomusjärjestelmiin kirjaamisen sijaan on käytännössä luovut-
tu Suomessa. 

Kansallisten Kanta-palveluiden laajasta käyttöasteesta huolimatta on 
Suomen sähköisten tietojärjestelmien kansalaisille ja terveysalan ammattilaisille 
tarjoamien palvelujen kypsyystasoissa yhä selkeitä alueellisia eroja. Varsinaisen 
sähköisen potilaskertomuksen lisäksi Suomen julkisen terveydenhuollon tieto-
järjestelmien tiedonhallinnan kokonaisuutta leimaa suuri erillisjärjestelmien 
määrä erityisesti erikoissairaanhoidon puolella. Tämä haastaa tiedonhallinnan 
kokonaisuutta, sillä järjestelmien integroiminen on haasteellista ja tämän vuoksi 
osa potilastiedosta voi jäädä saavuttamatta, mikäli erillisjärjestelmä on eri kuin 
se, jolla potilastieto on alun perin tuotettu. (Reponen ym., 2021.)  

Erillisjärjestelmien haastavaa tilannetta pyritään parantamaan tiedon ra-
kenteisella kirjaamisella. Se mahdollistaa kertakirjaamisen sekä sen, että kertaal-
leen kirjattu tieto on kirjaamisen jälkeen automaattisesti hyödynnettävissä esi-
merkiksi todistuksiin, hoitotiivistelmiin ja lähetteisiin sekä muihin käyttötarkoi-
tuksiin. Tietojen rakenteinen muoto on myös edellytyksenä sille, että tietoa voi-
daan hyödyntää automaattista päätöksentekoa tukevissa sovelluksissa. Raken-
teista tietoa hyödyntämällä sovellukset saadaan tuotua päivittäiseen käyttöön 
esimerkiksi kliinisen päätöksenteon tueksi sekä avuksi tiedolla johtamiseen. 
Rakenteinen tieto on myös edellytyksenä tietojen hyödyntämisen seuraavan 
polven ratkaisuille, joihin voidaan edetä, kun Potilastiedon arkistoon saadaan 
kaikilta terveydenhuollon toimijoilta toimijoilta standardoitua rakenteista tietoa. 
(Jormanainen 2015; Lehtovirta & Vuokko 2014.)  

Tätä tavoitetta kohti edetään rakenteisen tiedon osalta, sillä Jormanaisen 
(2015) mukaan rakenteisten tietojen kirjaamista terveydenhuollon organisaa-
tioiden potilastietojärjestelmiin sekä tietojen tallentamista Potilastiedon arkis-
toon edistetään aktiivisesti. Yhteentoimivat tietorakenteet sekä standardien 
käyttö terveydenhuollon tiedonhallinnassa ovat osa infrastruktuuripohjaa, jon-
ka on oltava kunnossa, jotta STM:n Sote-tieto hyötykäyttöön 2020-strategian 
(Valtioneuvosto, 2014), joka on ohjannut järjestelmien tarjoamien palvelujen 
sisällön rikastamista Suomessa viime vuosien ajan (Reponen ym., 2021), muut 
tavoitteet voidaan saavuttaa (Valtioneuvosto, 2014). Tämän lisäksi Reposen ym. 
(2021) mukaan terveydenhuollon tiedonhallinnan kehittämiseen vaikuttavat 
ajankohtaiset organisaatiorakenteen muutokset, kuten käynnissä oleva sote-
uudistus. Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi tietojärjestelmien kehitystyöhön 
sekä tietojärjestelmistä rakennettaviin kokonaisuuksiin Suomessa (Reponen ym., 
2021). Muutostarpeiden ajankohtaisuuden ja merkittävyyden vuoksi Sote-tieto 
hyötykäyttöön -strategiaa ja sitä seurannutta STM:n strategiaa sekä sote-
uudistuksen vaikutuksia Suomen terveydenhuollon tiedonhallintaan avataan 
tarkemmin omissa kappaleissaan. 



31 

4.1.1 Terveydenhuollon tietojärjestelmien kehitystyö 

Terveydenhuollon tietojärjestelmien käyttöä on tutkittu Suomessa vuodesta 
2003 alkaen. STM:n toimeksiannosta Suomessa toteutetaan säännöllisesti kan-
sallista seurantaa, jolla tavoitellaan ajankohtaisen tiedon tuottamista sähköisistä 
sosiaali- ja terveyspalveluista niiden päätöksenteon tukemiseksi. (STM, 2019.) 
Merkittäviä terveydenhuollon seurantamenettelyjä ovat Suomessa muun muas-
sa STePS-hankkeet eli Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden 
seuranta ja arviointi hankkeet, joilla seurataan sosiaali- ja terveydenhuollon di-
gitalisaatiota eri näkökulmista (Reponen ym., 2021) sekä THL:n (2021d) toteut-
tamat vuosittaiset sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntija-arviot, joilla tuetaan 
sosiaali- ja terveydenhuollon yleistä ohjaamista, suunnittelua ja kehittämistä. 

STePS-hankkeita on toteutettu tähän mennessä kolme, joista tällä hetkellä 
käynnissä oleva STePS 3.0 jatkuu maaliskuuhun 2023 saakka (THL, 2022). 
STePS 3.0 hankkeen tarkoituksena on THL:n (2020) mukaan seurata systemaat-
tisesti sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiota. Siinä tarkastellaan digitali-
saatiota sähköisten tietojärjestelmien ja palveluiden tarjonnan, ammattilaisten 
kokemusten sähköisistä järjestelmistä ja prosesseista sekä kansalaisten koke-
musten sähköisten palveluiden ja palvelutarpeiden kautta (THL, 2020). Kyytsö-
sen ym. (2021) mukaan STM:n rahoittaman STePS 3.0 -hankkeen yhtenä tehtä-
vänä on arvioida ja seurata Kuntaliiton ja STM:n Sote-tieto hyötykäyttöön 2020-
strategian toteutumista.  STePS-hankkeissa toteutetun seurantatutkimuksen on 
alustavasti määrä vakiintua osaksi THL:n toimintaa. Näin ollen STePS-
hankkeilla voidaan jatkossakin kartoittaa Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietojärjestelmien digitalisaation tilaa.   

Terveydenhuollon tietojärjestelmiin kohdistuvien STePS seurantatutki-
musten lisäksi THL arvioi vuosittain sosiaali- ja terveydenhuollon nykytilaa 
Suomessa sekä tarjoaa aluekohtaisia asiantuntija-arvioita palvelujen yhdenver-
taisen saatavuuden ja kustannustehokkaan toteutuksen osalta. THL:n toteutta-
ma arviointi perustuu STM:n antamaan toimeksiantoon sekä arvioitavista alu-
eista, tehtäväkokonaisuuksista ja suoriutumiskyvyn ulottuvuuksista koostu-
vaan arviointimalliin. Palvelujärjestelmän arvioinnista saatavia asiantuntija-
arvioita hyödynnetään sosiaali- ja terveydenhuollossa yleisen ohjauksen, suun-
nittelun ja kehittämisen alueilla. THL julkaisee arvioinnin tulokset vuosittain 
sekä koko maan kattavana kansallisena asiantuntija-arviona että aluekohtaisina 
asiantuntija-arvioina. (THL, 2021d.)  

Vuoden 2020 asiantuntija-arvio liittyi kiinteästi käynnissä olevaan sote-
uudistukseen, sillä THL:n (2021e) mukaan vuoden 2020 sosiaali- ja terveyspal-
veluiden arvio toteutettiin hyvinvointialueittain. Aluejako 21 hyvinvointialuee-
seen ja Helsinkiin perustuu hallituksen esitykseen uudesta sosiaali- ja tervey-
denhuollon järjestämislaista (241/2020 vp). Asiantuntijoiden tarkastelunkoh-
teena on arviossa väestön palveluntarve, palvelujen järjestämisen nykytila ja 
palvelujen kehityssuunta. Näiden lisäksi arviossa tuotetaan aluekohtaiset digi-
talisaation ja sote-tiedonhallinnan tilannekuvat sekä tutkaillaan sosiaali- ja ter-
veydenhuollon kustannuksia, rahoitusta ja investointeja. Arvioinnissa painote-
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taan alueiden määritelmiä sekä STM:n vahvistamia alueellisia erityisteemoja. 
STM johti vuoden 2021 loppupuolella hyvinvointialueiden ohjausneuvotteluja, 
joiden taustamuistiona hyödynnettiin THL:n asiantuntija-arvioita. Arviointia 
kehitetään tulevaisuudessa yhä voimakkaammin strategisen tason päätöksen-
tekoa ja johtamista tukevaksi yhteistyössä STM:n ja alueiden kanssa.  

THL:n asiantuntija-arvioiden lisäksi terveydenhuollon tietojärjestelmien 
kehitystä ohjaavilla strategioilla on merkittävä rooli tietojärjestelmien tiedonhal-
linnassa. Valtioneuvoston (2014) mukaan Sote-tieto hyötykäyttöön 2020-
strategia on vuoteen 2020 asti ohjannut tiedonhallintaa ja sähköisen asioinnin 
edistämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sen keskeisinä tavoitteina on ollut 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen tukeminen sekä kansalaisten roolin 
aktivoiminen heidän oman hyvinvointinsa ylläpitämisessä lisäämällä sähköisiä 
palveluja sekä parantamalla tiedonhallintaa. Strategian mukaan tavoitteiden 
saavuttamiseksi sote-tieto on olennaista saada hyötykäyttöön ja sitä tulee jalos-
taa tietämykseksi, jonka avulla voidaan auttaa niin yksittäisiä kansalaisia kuin 
palvelujärjestelmääkin. (Valtioneuvosto, 2014.)  Strategiaa on toimeenpantu ko-
konaisarkkitehtuurimenetelmällä (Valtioneuvosto, 2014), jossa kokonaisarkki-
tehtuuriryhmän vastuulla on STM:n (2021b) mukaan Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon toiminnan, tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden suun-
nittelu ja toteutuksen ohjaaminen. STM johtaa sosiaali- ja terveydenhuollon ko-
konaisarkkitehtuurin (Sote KA) kehitystyötä. Kehittämistyöhön osallistuvat 
STM:n lisäksi sosiaali ja terveydenhuollon kehittämisen viranomaistoimijat. 
Viranomaistoimijoiden lisäksi kehitystyöhön osallistuu sosiaali- ja terveyden-
huollon edustajia sekä tiedonhallinnan palvelujen tuottajia. (STM, 2021b.) Ko-
konaisarkkitehtuurityön tavoitteena on koordinoida sosiaali- ja terveydenhuol-
lon tiedonhallintaa (THL, 2021f). 
        Sote-tieto hyötykäyttöön 2020-strategian jälkeen STM (2019) on julkaissut 
Strategia 2030 -strategian, joka on Sote-tieto hyötykäyttöön 2020-strategiaa ylei-
semmän tason strategia. Seppälän ja Purasen (2018) tuottaman Sote-tieto hyöty-
käyttöön 2020-strategian väliarvioinnin mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
tiedonhallinnan strategiset tavoitteet ja linjaukset nivotaan Sote-tieto hyötykäyt-
töön 2020-strategian päättymisen jälkeen osaksi STM:n yhteistä strategiaa ja 
toimeenpanosuunnitelmaa eikä niitä enää julkaista Sote-tieto hyötykäyttöön 
2020-strategian tavoin erillisinä strategioina. STM:n (2019) mukaan Strategia 
2030 avulla tavoitellaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää hy-
vinvointia sekä eheää yhteiskuntaa. Strategialla on viisi päätavoitetta, jotka ovat 
yhteentoimivat palvelut ja etuudet, aktiivinen osallisuus, kestävä rahoitus, tur-
vallinen ja hyvinvoiva elinympäristö sekä hyvinvointia työn murroksessa.  

Toinen Suomen terveydenhuollon tietojärjestelmien kehitystyöhön Strate-
gia 2030 lisäksi vaikuttava linjaus on Valtiovarainministeriön (2021a) linjaus 
Digitaalisten palvelujen ensisijaisuudesta. Tämän linjaus tehtiin vuonna 2022 ja 
se velvoittaa viranomaiset tarjoamaan kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille en-
sisijaisena vaihtoehtona laadukkaita ja saavutettavia digitaalisia palveluja. Lin-
jauksen mukaan viranomaisten on varmistettava, että henkilön oikeuksiin, 
asemaan ja velvollisuuksiin liittyvä viestintä ja asiointi on järjestetty niin, että 
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asiakkaalla on aina mahdollisuus käyttää sähköistä kanavaa. Sähköisen asioin-
nin tavoitetilan linjaus velvoittaa lisäksi yritykset, yhteisöt ja muunlaista elin-
keinotoimintaa harjoittavat asioimaan ja viestimään julkisen hallinnon kanssa 
digitaalisesti. Sama velvoite ei koske kansalaisia, vaan heidän on linjattu viesti-
vän viranomaisten kanssa ensisijaisesti digitaalisesti, mutta heitä ei ole velvoi-
tettu viestimään viranomaisten kanssa digitaalisesti. 

Valtiovarainministeriön (2021a) mukaan digitaalisten palvelujen ensisijai-
suutta on edistetty tähän mennessä sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen 
toimintatapoja yhtenäistämällä sekä lainsäädäntöä kehittämällä. Laki digitaalis-
ten palveluiden tarjoamisesta (60/2018) astui voimaan 1.4.2019 ja sen tarkoituk-
sena on kehittää digitaalisten palvelujen saatavuutta, tietoturvallisuutta ja laa-
tua, sekä sisällön saavutettavuutta ja siten kehittää jokaisen mahdollisuuksia 
käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja. Valtiovarainministeriön (2021) 
mukaan lainsäädännön uudistamisen lisäksi digitaalisten palvelujen ensisijai-
suutta on edistetty selvittämällä digitaalisia palveluja ohjaavan lainsäädännön 
nykytilaa ja muutostarpeita sekä laatimalla digitaalisten asiointipalvelujen tie-
kartan vuosille 2019–2023. Tämän lisäksi asiaa on edistetty digitaalisten palve-
lujen laatua ja saatavuutta edistämällä, sillä palveluiden laatu vaikuttaa asiak-
kaiden haluun käyttää tai siirtyä käyttämään digitaalisia asiointipalveluja (Val-
tiovarainministeriö, 2021).   Kyytsösen ym. (2021) näkemyksen mukaan linjaus-
ta digitaalisten palvelujen ensisijaisuudesta voidaan pitää soveltuvilta osin ta-
voitteena myös terveydenhuollolle, vaikka sitä ei ole laadittu erityisesti sosiaali- 
ja terveydenhuollon näkökulmasta. 

4.1.2 Sote-uudistuksen rooli tietojärjestelmien valtakunnallisessa kehityk-
sessä 

THL:n (2021b) mukaan Marinin hallituksen sote-uudistuksen tavoitteena on 
siirtää painopistettä ennaltaehkäisevään työhön ja vahvistaa perustason palve-
luja.  Tarkemmin sote-uudistuksen päämääriä avataan Valtioneuvoston (2021) 
ylläpitämillä sote-uudistuksen nettisivuilla. Sivujen mukaan sote-uudistuksen 
päämääränä on kaventaa hyvinvointi ja terveyseroja sekä taata, että kaikille on 
tarjolla sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti. Lisäksi sosiaali- ja ter-
veyspalveluissa otetaan käyttöön tehokkaimmat ja parhaat toimintatavat sekä 
tavoitellaan ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaamista, yhteiskunnallis-
ten muutosten tuomiin haasteisiin vastaamista ja turvallisuuden parantamista. 
Sote-uudistuksessa palvelut toteutetaan pääosin julkisina palveluina, mutta 
niitä voidaan täydentää yksityisten palveluntuottajien ja järjestöjen tarjoamilla 
palveluilla, kuten ennenkin on tehty. Konkreettisia tavoitteita uudistuksessa 
ovat tuen ja palvelujen saaminen oikeaan aikaan, avun saaminen nopeasti ja 
varhaisessa vaiheessa, lähipalvelujen monipuolistaminen, asukkaiden ja palve-
lun käyttäjien mahdollisuus vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämi-
seen, oikeus käyttää äidinkieltä ja saada tulkkausta, työ- ja toimintakykyä tuke-
vien palvelujen saanti läheltä, tuki lapsiperheen arkeen, verkkopalvelujen käyt-
tö ajan säästämiseksi ja kiireellinen hoito ja tuki turvana. (Valtioneuvosto, 2021.) 
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Sote-tieto hyötykäyttöön 2020-strategia on ohjannut merkittävästi käyn-
nissä olevan sote-uudistuksen suunnittelua. Reposen ym. (2021) mukaan syk-
systä 2015 alkaen strategian toimeenpanoa yhteensovitettiin pääministeri Juha 
Sipilän hallitusohjelman (VN 2015) sekä valmisteilla olleen aluehallintouudis-
tuksen (VN 2017a) kanssa. Ajatus strategian yhteensovittamisesta hallitusoh-
jelman ja aluehallintouudistuksen kanssa perustui siihen, että tietohallinnolla 
on tunnistettu olevan merkittävä rooli palvelujärjestelmän suurten muutosten 
onnistumisessa. Sote-tieto hyötykäyttöön 2020-strategian periaatteet osoittau-
tuivat toimiviksi myös Sanna Marinin hallituksen valmistelemien ja presidentti 
Sauli Niinistön 29.6.2021 vahvistamien lakien mukaisen sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistuksen (621/2021, 613/2021, 
615/2021) osalta, vaikka siinä päädyttiin hieman erilaiseen aluejakoon hyvin-
vointialue- ja maakuntajakolaissa (614/2021) kuin mitä edellisten hallitusten 
ohjelmissa oli ehdotettu. (Reponen ym., 2021.) 
        Sote-uudistuksen mukaisten hyvinvointialueiden perustaminen, sosiaali- ja 
terveydenhuollon rakenteen uudistaminen, palveluiden ja rahoituksen uudis-
taminen sekä uusien tehtävien siirtyminen hyvinvointialueille eduskunnan pää-
töksellä ovat kaikki valtavia muutoksia Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon 
lähitulevaisuudessa. Muutosten aikataulu on tiivis, sillä uusien hyvinvointialu-
eiden on määrä aloittaa toimintansa 1.1.2023 alkaen ja palvelujärjestelmän uu-
den kokonaisuuden edellyttämät muutokset sote-tietojärjestelmiin vaativat 
massiivisia muutoksia järjestelmiin niiden kaikilla tasoilla. Muutoksia edellyte-
tään alueellisiin tiedonvaihdon ratkaisuihin, palvelujen tuottajien tietojärjestel-
miin sekä kokonaan uuteen maakuntajärjestäjän toimintaan, minkä lisäksi kan-
salliset ICT-ratkaisut tulee sopeuttaa muutoksista nouseviin vaatimuksiin. Uu-
distuksella pyritään saamaan digitalisaation avulla palvelujärjestelmään sellai-
sia toiminnallisia uudistuksia, joilla saadaan lisättyä toiminnan tehokkuuta sekä 
saadaan työvälineitä kustannusten hallintaan. Muutoksen tarkoitus on näin 
ollen tuottaa lisäarvoa, eikä ainoastaan sopeuttaa tietojärjestelmiä sote-
uudistuksen toiminnalliseen ja hallinnolliseen muutokseen. (Reponen ym., 
2021.)   

Kaikkien sote-uudistuksen tavoitteiden voidaan nähdä vaikuttavan suo-
raan tai välillisesti Suomen julkisen terveydenhuollon tietojärjestelmien kehit-
tämiseen ja hankintoihin. Tavoitteiden lisäksi merkittävän muutoksen tietojär-
jestelmiin tuo sen mukana tulevat hallinnolliset muutokset. Valtioneuvoston 
(2021) mukaan sote-uudistus uudistaa koko julkisen sosiaali- ja terveydenhuol-
lon sekä pelastustoimen palvelut ja vastuu näiden palveluiden tuottamisesta 
siirtyy uudistuksen myötä kunnilta ja sairaanhoitopiireiltä hyvinvointialueille. 
Kuntien vastuulla säilyy jatkossa muun muassa päivähoidosta, opetuksesta, 
liikunnasta ja kulttuurista vastaaminen, mutta tulevaisuudessa hyvinvoin-
tialuiden vastuulla on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palve-
lujen järjestäminen. Uusia hyvinvointialueita perustetaan uudistuksessa 21, 
minkä lisäksi Helsingin kaupunki järjestää oman alueensa palveluja. Hyvin-
vointialuiden toiminnan ja uusien järjestämisvastuiden alkamisen ajankohdaksi 
on määritelty 1.1.2023. (Valtioneuvosto, 2021.)  
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STM on käynnistänyt Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelman 
vuosille 2020–2022 sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelma-
työssä STM:n vastuulla on rahoittaminen sekä linjaaminen ja THL vastaa oh-
jelmatyön alueellisten hankkeiden toimeenpanon tukemisesta sekä koordinoi-
misesta. (THL, 2021b.) THL:n (2021c) mukaan ohjelman toteutus tapahtuu alu-
eellisissa hankkeissa, joita rahoitetaan valtionavustuksilla. Alueilla on jo käy-
tössä useita hyviä käytänteitä sekä toimintamalleja, joiden jatkojalostukseen 
ohjelmasta haetaan lisävirtaa. Julkisen terveydenhuollon tietojärjestelmien nä-
kökulmasta Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelman yksi merkittä-
vistä näkökulmista on digitaalisten palvelujen kehittäminen kokonaisuuksiksi. 
Ohjelmassa digitaalisia palveluja kehitetään useiden hankkeiden sisällä osana 
kokonaisuutta. Tämän myötä etäpalvelut ovat lisääntyneet ja pilotointeja on 
runsaasti käytössä. Tällä tavalla yksittäisistä sähköisistä palveluista muotoillaan 
ohjelmassa kokonaisuuksia, joista muodostuu digitaalisia sote-keskuksia. Ko-
konaisuuksien lisäksi THL on avannut yksittäisiä järjestelmäkohtaisia tavoittei-
ta, joita digitaalisten palvelujen kehittämiseen sisältyy. Ohjelmassa Omaolo-
palvelun ja Suomi.fi-palvelujen käyttö laajenee valtakunnallisesti. Suomi.fi-
tunnistuksen käyttöä on laajennettu etävastaanotto- ja chat-palveluihin, mikä 
parantaa näiden palvelujen tietoturvaa. 

Sote-uudistuksessa tiedolla johtaminen on tunnistettu yhdeksi uudistuk-
sen onnistumisen perusedellytyksistä. Tiedolla johtaminen tarkoittaa mukaan 
ajantasaiseen ja laadukkaaseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Tiedolla 
johtamisen tavoitteena on kyetä ennakoimaan toimenpiteiden syy-
seuraussuhteita sekä kohdentamaan voimavaroja sinne missä niitä tarvitaan 
eniten ja kehittämään toimintaa. Tiedolla johtamisen tarve näkyy hyvinvointi-
alueilla, sillä niiden on pystyttävä toimimaan tehokkaasti ja tarjoamaan palve-
luja asiakkaan tarpeisiin. Tästä syystä sote-palvelujen järjestäjät tarvitsevat toi-
mintaansa varten ajantasaista ja laadukasta tietoa väestön terveydestä ja hyvin-
voinnista sekä tarjottavien sote-palvelujen vaikuttavuudesta ja kustannuksista. 
(Sote-uudistus, 2021.)  

Laadukasta ja ajantasaista tietoa tarvitaan myös kansallisten viranomais-
ten arviointi-, ohjaus- ja valvontatehtävien suorittamiseen. Nykyinen sote-
tietopohja ei vastaa näihin tiedolla johtamisen tarpeisiin ja lisäksi tiedon hyö-
dynnettävyyden ja laadun on todettu olevan puutteellista.  Tilanteen paranta-
miseksi STM on käynnistänyt helmikuussa 2020 Sote-tiedolla johtamisen, oh-
jauksen ja valvonnan toimeenpano-ohjelman eli Toivo-ohjelman, jolla pyritään 
luomaan valmiudet sosiaali- ja terveystiedolla johtamiseen sekä viranomais-
työssä että hyvinvointialueilla. Ohjelma tukee sote-rakenneuudistusta ja sen on 
määrä jatkua maaliskuuhun 2023. Toivo-ohjelman toteuttaminen tapahtuu 
kahdessa erillisessä hankkeessa, jotka ovat nimiltään Virta- ja Valtava-hanke. 
Näistä hankkeista Virta-hankkeessa luodaan yhtenäisiä tietojohtamisen tietosi-
sältöjä ja malleja sekä parannetaan organisaatioiden tietojohtamisen kyvykkyyt-
tä hyvinvointialueita varten. Valtava-hanke keskittyy puolestaan takaamaan 
sotetiedon ajantasaisuus sekä se, että tieto on kansallisesti vertailukelpoista. 
Hanke uudistaa kansallista sote-tietotuotantoa palvelemaan hyvinvointialuei-
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den tietojohtamista ja viranomaisten arviointi-, seuranta-, ohjaus- ja valvonta-
tehtäviä. Virta- ja Valtava-hankkeiden toteutuksesta vastaavat eri viranomais-
toimijat. Virta-hanketta koordinoi DigiFinland Oy ja Valtava-hankkeen toteutus 
on Kelan, THL:n ja Valviran vastuulla.  (Sote-uudistus, 2021.) 

4.1.3 Tietojärjestelmien kansainvälisen kehitystyön vaikutukset Suomen tie-
tojärjestelmien kehitykseen 

Kansallisten strategioiden ja menettelytapojen lisäksi Suomen julkisen tervey-
denhuollon tietojärjestelmien kehitystä ohjaa EU:n tasolla tapahtuva päätöksen-
teko. Euroopan komissio (2021a) esitteli maaliskuussa 2021 vision ja keinot Eu-
roopan digitaaliselle muutokselle vuoteen 2030 mennessä. Visio Euroopan digi-
taalisesta muutoksesta on koostettu kompassin muotoon ja se perustuu neljään 
pääkohtaan. Ensimmäisessä kompassin lohkossa ovat taidot, jonka alla on ta-
voitteena saada Eurooppaan 20 miljoonaa ICT-asiantuntijaa sekä pienentää su-
kupuolten välistä kuilua alalla. Tämän lisäksi tavoitteena on taidot-osiossa saa-
da vuoteen 2030 mennessä 80 prosenttia Euroopan väestöstä omaksumaan pe-
rustason digitaidot. (Euroopan komissio, 2021a.) Perustason digitaidoilla tarkoi-
tetaan digitaalista lukutaitoa, laitteiden, ohjelmistojen ja järjestelmien käsittely-
taitoa sekä algoritmien, Big datan ja tekoälyn tuntemista sekä ymmärtämistä. 
(Kyytsönen ym., 2021, viittaa Euroopan komissio, 2020).  
        Suomen sisäisten tietojärjestelmäpalvelujen lisäksi sosiaali- ja terveyden-
huollon tietojärjestelmiä kehitetään yhteentoimiviksi EU:n muiden jäsenmaiden 
tietojärjestelmäratkaisujen kanssa. Euroopan komission (2021b) mukaan EU:n 
alueella liikkuvien EU-kansalaisten hoidon jatkuvuus varmistetaan sähköisten 
terveyspalvelujen digitaalisen palveluinfrastruktuurin (eHDSI) avulla. Tähän 
infrastruktuuriin kuuluvat palvelut on tehty kansalaisille helposti tunnistetta-
viksi MyHealth@EU-tunnuksella. Tiedossa on, että kaikissa EU-maissa käyt-
töönotetaan infrastruktuurin palveluista kaksi valtioiden rajat ylittävää ter-
veyspalvelua. Nämä terveyspalvelut ovat sähköiset reseptit eli lääkemääräykset 
ja sähköiset lääketoimitukset sekä potilastietojen yhteenvedot. Molempien pal-
veluiden käyttöönotto tapahtuu 25 EU-maassa, joihin Suomi lukeutuu, vuoden 
2025 loppuun mennessä. (Euroopan komissio, 2021b.)  Palojoen, Vakkurin ja 
Vuokon (2021) mukaan Suomi liittyi osaksi eHDSI kehitystä vuonna 2019 im-
plementoimalla Suomeen rajat ylittävän sähköisen reseptin.  Euroopan komis-
sion (2021b) mukaan pidemmällä aikavälillä EU:ssa tavoitellaan sähköisten re-
septien ja potilastietojen yhteenvedon laajentamista koko terveysrekisterin 
käyttöönottoon kaikkialla EU:ssa.  

Potilaiden hoidon jatkuvuuden takaavien tietojärjestelmäratkaisujen kehit-
tämisen lisäksi EU:ssa tavoitellaan hoidon jatkuvuutta myös eurooppalaisen 
terveysdata-avaruuden kehitystyöllä. Euroopan komission (2022a) prioriteeteis-
sä vuosille 2019–2024 Euroopan sopiminen digitaaliseen aikakauteen on asetet-
tu yhdeksi kuudesta pääprioriteetista. Tämä prioriteetti koostuu Euroopan digi-
taalisen vuosikymmenen tavoitteista sekä Euroopan digitaalisen tulevaisuuden 
muotoilun tavoitteista (Euroopan komissio, 2022b). Euroopan digitaalisen tule-
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vaisuuden muotoilun sisällä pilari Avoin, demokraattinen ja kestävä yhteiskun-
ta sanoo EU:n digitaalisen strategian luovan eurooppalainen terveysdata-
avaruuden diagnoosien, kohdennetun tutkimuksen ja hoidon edistämiseksi 
(Euroopan komissio, 2022c). Euroopan komission (2022d) mukaan terveysala on 
yksi kymmenestä vuonna 2020 ilmoitetusta strategisesta alasta, joille data-
avaruuksia rakennetaan. Tämän jälkeen data-avaruuksien rakentaminen Eu-
roopassa on laajentunut näistä alkuperäisestä kymmenestä alasta ja ylin tavoite 
data-avaruuksien osalta on niiden yhdistäminen lopulta yhdeksi Euroopan da-
ta-avaruudeksi, joka tarjoaa todellisen datan yhtenäismarkkinan. 

Eurooppalaisten data-avaruuksien kehitystyö nivoutuu EU:n visioon Eu-
roopan terveysunionista ja sitä ohjaa Euroopan datastrategia. Eurooppalainen 
terveysdata-avaruus (European Health Dataspace, EHDS) on ensimmäinen Eu-
roopan datastrategian pohjalta kehitettävä toimialakohtainen data-avaruus Eu-
roopassa. Tätä kehitystyötä varten Euroopan komissio on antanut asetuksen 
EHDS:n perustamisesta, jotta terveystietojen koko potentiaali saataisiin käyt-
töön Euroopassa. EHDS:n ekosysteemi keskittyy terveysasioihin ja asetuksen 
pohjalta se koostuu yhteisistä standardeista ja käytännöistä, infrastruktuureista, 
hallintopuitteista ja säännöistä (Euroopan komissio, 2022e.)  

Nämä EHDS:n kehitystä ohjaavat säännöt linkittyvät EHDS:n tavoitteisiin 
pääsemiseen ohjaamalla jäsenmaiden EHDS kehitystyötä. EHDS:n tavoitteena 
on tietojen ensisijaisen käytön osalta yksilöiden vaikutusmahdollisuuksien pa-
rantaminen oman terveysdatansa haltijana niin kotimaassa kuin koko EU:n alu-
eella. Toissijaisen käytön tavoitteena on puolestaan tehokkaan, luotettavan, ja 
johdonmukaisen perustan luominen terveystietojen innovointi-, päätöksenteko-, 
sääntely-, ja tutkimustarkoituksiin käyttämiseksi. (Euroopan komissio, 2022e.) 
EHDS kehitystyössä datahallintoa vahvistetaan Euroopan komission (2022f) 
mukaan jäsenvaltioissa EU:n tasolla sekä jäsenvaltioissa kansallisella tasolla. 
Työ pohjautuu EU:n terveysdatan ensisijaisen käytön aiempaan yhteistyöhön, 
minkä lisäksi yhteistyötä tehdään terveysdatan toissijaisen käytön sekä eHDSI-
työn osalta. Työtä ohjaamaan on tarkoitus perustaa uusi eurooppalainen ter-
veysdata-avaruusneuvosto, joka tukisi sääntöjen soveltamista yhdenmukaisesti 
koko EU:ssa.  

Suomen tasolla EHDS:n kehitystyöhön liittyy kiinteästi Sitran (sitra.fi) oh-
jaama TEHDAS-yhteistoimintahanke.  Sitran (2022c) mukaan TEHDAS-
yhteistoimintahankkeella (Joint Action Towards the European Health Data Spa-
ce) tavoitellaan yhteisten periaatteiden luomista terveysdatan hyötykäytölle 
Euroopassa. Työhön osallistuu 25 maata ja sen keskeisenä tavoitteena on tuot-
taa eurooppalainen hallintomalli terveysdatan hyötykäytölle. TEHDAS-
yhteistoimintahankkeen tuotoksia hyödynnetään esimerkiksi EU:n jäsenmaiden 
kansallisten lainsäädäntöjen yhdenmukaistamiseen sekä Euroopan komission 
lainsäädäntöehdotusten taustatietona. Hanketta hyödynnetäänkin myös uuden 
lainsäädännön valmistelussa EHDS-hanketta varten.  

Tällainen kansallisen ja EU-tason lainsäädännön ja siihen terveysalalta 
nousevien uusien vaatimusten huomioiminen rinnakkain on tarpeen myös ai-
hepiirin tutkimuksen perusteella. Reposen ym. (2021) mukaan EU:n direktiivit 
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ohjaavat potilaiden valinnanvapauteen ja liikkuvuuteen Euroopassa ja tämä 
tulee huomioida myös potilastietojen hallinnoinnissa Suomessa. Direktiivi poti-
laiden oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa (Euroopan unionin par-
lamentti, 2010) ohjaa terveydenhuollon digitalisoitumista Euroopan tasolla. Sii-
nä on huomioitu terveydenhuollon digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja 
haasteet kansalaisten hakeutuessa hoitoon EU:ssa kotimaansa ulkopuolella. 

4.2 Terveydenhuollon tietojärjestelmiä koskeva lainsäädäntö 

Suomen julkista terveydenhuoltoa ja sen tietojärjestelmäratkaisuja sitovat useat 
lait. STM:n (2021a) mukaan lainsäädäntö ohjaa Suomessa asiakas- ja potilastie-
tojen hallintaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen hallinnassa ja käsit-
telyssä sovellettavia lakeja, asetuksia ja ohjeita ovat EU:n tietosuoja-asetus, tie-
tosuojalaki, laki potilaan asemasta ja oikeuksista, asetus potilasasiakirjoista, ar-
kistolaki ja Arkistolaitoksen ohjeet, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsit-
telystä, laki sosiaalihuollon asiakirjoista, laki sähköisestä lääkemääräyksestä ja 
terveydenhuoltolaki. (STM, 2021a.)  

Näistä laeista terveydenhuollon näkökulmasta EU:n tietosuoja-asetusta 
sovelletaan terveydenhuollon henkilötietojen käsittelyyn. EU:n tietosuoja-
asetuksen lisäksi henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan kansallista tietosuojala-
kia, jolla täydennetään ja täsmennetään tietosuoja-asetusta säätämällä muun 
muassa valvontaviranomaisen roolista. Henkilötietojen käsittelyä käsitellään 
myös laissa potilaan asemasta ja oikeuksista, jossa säädetään potilasasiakirjojen 
käsittelystä ja asiakirjojen sisältämien tietojen salassapidosta. (STM, 2021a.) 

Tämän lisäksi terveydenhuollon toimijoiden tulee huomioida asetus poti-
lasasiakirjoista, jota tulee noudattaa potilasasiakirjojen laatimisessa sekä niiden 
ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisen yhteydessä. Potilasasiakir-
jojen säilyttämisessä tulee lisäksi noudattaa arkistolakia ja Arkistolaitoksen oh-
jeita. Terveydenhuoltolaki säätää potilasasiakirjojen luovutuksista ja käytöstä 
sairaanhoitopiirin ja sen alueella toimivien terveyskeskusten välillä. (STM, 
2021a.) 

Julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakastietojen säh-
köisestä käsittelystä ja valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista asiakastie-
tolaissa. Laki sisältää säädökset tietojen luovuttamisesta, salassa pitämisestä, 
arkistoimisesta ja asiakkaan oikeudesta saada tietoa omista asiakastiedoistaan. 
Näiden lakien, asetusten ja ohjeiden lisäksi terveydenhuoltoa koskeva laki säh-
köisestä lääkemääräyksestä sisältää säädökset sähköisten lääkemääräysten kä-
sittelystä ja potilaan tiedonsaantioikeuksista sekä säätää valtakunnallisesta re-
septikeskuksesta ja -arkistosta (STM, 2021a.) 
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4.2.1 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsitte-
lystä 

Asiakastietolain tarkastelu Suomen julkisen terveydenhuollon tietojärjestelmien 
näkökulmasta on erittäin ajankohtaista, sillä uusi asiakastietolaki astui voimaan 
1.1.2021 (Asiakastietolaki, 2007). Voimaan astuneen uuden asiakastietolain 
(2021) § 1 mukaan lain tarkoitus on mahdollistaa ja edistää sosiaali- ja tervey-
denhuollossa tuotettujen asiakastietojen ja asiakkaan itse tuottamien hyvinvoin-
titietojen tietoturvallista käsittelyä terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa 
niiden järjestämisen ja tuottamisen käyttötarkoitusten mukaisesti. Lain avulla 
pyritään myös edistämään asiakkaan tiedonsaantimahdollisuuksia asiakastieto-
jensa käsittelystä. 

Asiakastietolaki linkittyy muuhun kansalliseen ja kansainväliseen lain-
säädäntöön, mikä tulee ottaa huomioon lain vaatimuksia tulkittaessa. Asiakas-
tietolain (2021) § 2 mukaan asiakastietolaki täydentää ja täsmentää säännöksil-
lään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta EU 2016/679 (yleinen tieto-
suoja-asetus) ja luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä 
sekä näiden tietojen vapaata liikkuvuutta, kun sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietoja ja asiakkaan itsensä tuottamia hyvinvointitietoja käsitellään säh-
köisesti terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa. 
Asiakastietolaissa mainitaan tietosuojalain (1050/2018) osalta, että asiakastieto-
lain säätäessä toisin kuin tietosuojalaissa on säädetty, sovelletaan lain tulkin-
nassa asiakastietolain säännöksiä. Niiltä osin kuin asiakastietolaki ei säädä 
asiakastietojen käsittelystä, löytyvät tarvittavat säädökset potilaan asemasta ja 
oikeuksista annetusta laista (785/1992), (potilaslaki), sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista annetusta laista (812/2000),(asiakaslaki), julkisen hal-
linnon tiedonhallinnasta annetusta laista (906/2019), tietosuojalaista, sosiaali- ja 
terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetusta laista (552/2019), viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetusta laista (621/1999), (julkisuuslaki), sähköisestä 
asioinnista viranomaistoiminnassa annetusta laista (13/2003), vahvasta sähköi-
sestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetusta laista 
(617/2009), digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetusta laista (306/2019), 
väestötietojärjestelmästä ja DVV:n varmennepalveluista annetusta laista 
(661/2009) sekä arkistolaista (831/1994). Lisäksi kielilaissa (423/2003) sääde-
tään kielellisistä oikeuksista asiakastietojen käsittelyn ja asiakastietolain mu-
kaisten palvelujen ja toimintojen järjestämisen osalta ja terveydenhuollon lait-
teista säätää lääkinnällisistä laitteista annettu laki (629/2010). 

STM:n (2021d) mukaan asiakastietolaista nousee useita vaatimuksia, jotka 
koskettavat Suomen julkisen terveydenhuollon tietojärjestelmiä. Asiakastieto-
lain 9 § mukaan tietojärjestelmien asiakasasiakirjojen tietorakenteilta vaaditaan 
jatkossa mahdollisuutta sähköisten asiakastietojen ja asiakasasiakirjojen käyt-
töön, säilyttämiseen, luovuttamiseen ja suojaamiseen Kanta-palvelujen avulla. 
Tarkemmin Kanta-palvelujen toteutuksen edellyttämistä tietojärjestelmien asia-
kasasiakirjojen tietorakenteista, tietosisällöistä ja tietorakenteissa valtakunnalli-
sesti hyödynnettävistä koodistoista määrätään THL:n antamissa määräyksissä. 
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Näiden määräysten sisältöjen ohella THL määrää olennaisten vaatimusten sisäl-
löistä sen suhteen, mitkä olennaiset vaatimukset on täytettävä eri palveluissa 
käytettävissä hyvinvointisovelluksissa ja tietojärjestelmissä. Olennaisista vaati-
muksista säädetään asiakastietolain 34 § kohdalla, jonka mukaan asiakastietojen 
käsittelyssä käytettävän hyvinvointisovelluksen ja tietojärjestelmän tulee täyt-
tää olennaiset vaatimukset eli vaatimukset hyvinvointisovelluksen tai tietojär-
jestelmän yhteentoimivuudesta, tietoturvasta ja tietosuojasta sekä toiminnalli-
suuksista. 

Uudesta asiakastietolaista nousee STM:n (2021d) mukaan vaatimuksia 
myös luovutuslupia, suostumuksia ja kieltoja koskien. 18 § mukaan toimialojen 
välisten luovutusten edellytyksenä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artik-
lassa määritelty suostumus. Luovutuslupien ja kieltojen tulee olla 16 § menette-
lyn mukaisesti riittävään saatuun tietoon pohjautuvia ja ne tulee antaa vapaaeh-
toisesti. Luovutusluvat ja kiellot ovat voimassa toistaiseksi ja ne on mahdollista 
peruuttaa, minkä lisäksi asiakkaalla on oikeus kieltää asiakastietojen luovutta-
minen toiselle rekisterinpitäjälle valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen 
välityksellä. Kieltojen avulla asiakkaan on mahdollista rajata luovutuslupaa, 
kiellon voi kohdistaa kaikkiin asiakastietoihin ja rekisterinpitäjään ja tervey-
denhuollon palvelutapahtumaan tai rekisteriin, mutta kiellolla ei voi estää la-
kiin perustuvaa ja asiakkaan tahdonilmaisusta riippumatonta ammattihenkilön 
tai viranomaisen tiedonsaantioikeutta tietoon. Käytännön tasolla luovutusluvan, 
suostumuksen ja kiellon antaminen tapahtuu 19 § mukaan Kanta-palveluun 
liittyneelle palvelunantajalle tai Omakannassa. Palvelunantajan saama tieto an-
netusta luovutusluvasta, suostumuksesta ja kiellosta on tallennettava viivytte-
lemättä tahdonilmaisupalveluun. Asiakkaan pyynnöstä luovutusluvan, suos-
tumuksen ja kiellon vastaanottajan tulee antaa asiakkaalle tuloste tai muuten 
tarjota saavutettavalla tavalla asiakkaalle luovutuslupa-asiakirja, suostumus-
asiakirja ja kieltoasiakirja. Samat menettelyt koskevat myös luovutusluvan, 
suostumuksen ja kiellon peruuttamista. 

Asiakastietolain § 22 säädetään asiakastietojen välityksestä Kanta-
palvelujen välityksellä sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolelle. Pykälän mu-
kaan Kanta-palvelujen kysely- ja välityspalvelun avulla voidaan välittää sosiaa-
li- ja terveydenhuollon ulkopuoliselle toimijalle lausuntoja ja todistuksia sekä 
muita asiakastietoja sisältäviä asiakirjoja.  Salassapitosäädös ei estä asiakirjojen 
välittämistä asiakkaan pyynnön, tiedon luovuttajan lakiin perustuvan tiedonan-
tovelvollisuuden tai vastaanottajan lakiin perustuvan pyynnön perusteella. 
THL:n määräykset tarkentavat, minkä tyyppisten asiakirjojen välitys on mah-
dollista kysely- ja välityspalvelun avulla. (STM, 2021d.) 

Oleellisesti Suomen julkisen terveydenhuollon tietojärjestelmiä koskevat 
myös uuden asiakastietolain säännökset tietojärjestelmien tietoturvasuunnitel-
mista ja sertifioinnista.  Omavalvontasuunnitelman nimi on muutettu uudessa 
laissa tietoturvasuunnitelmaksi, minkä lisäksi sen vaatimuksia on lisätty. Uu-
den asiakastietolain § 29 määrää, että pykälässä tarkoitettujen tietojärjestelmien 
tulee täyttää tarkoituksensa mukaisesti 34§ säädetyt olennaiset vaatimukset 
sekä palvelunantajalla, välittäjällä ja Kelalla on oltava suunnitelma siitä, miten 
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omavalvonta toteutetaan sen toiminnassa. Uusi asiakastietolaki muuttaa myös 
tietojärjestelmien sertifiointiprosessia. Uudessa prosessissa Kela antaa lausun-
non yhteentoimivuuden testauksesta, jota varten sen tulee saada selvitys olen-
naisten toiminnallisten vaatimusten toteutuksesta ja testaamisesta ennen tes-
tauksen alkua. Tämän jälkeen tietojärjestelmien sertifioinnissa tarvitaan tieto-
turvallisuuden arviointilaitoksen myöntämä todistus tietoturvallisuuden arvi-
oinnista. Lopuksi tietojärjestelmä tulee ilmoittaa Valviralle ja ilmoituksen tulee 
sisältää edellä mainitut selvitykset ja todistukset. (STM, 2021d.) 

4.2.2 Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä 

Sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä on säädetty erillisessä laissa eli 
niin sanotussa toisiolaissa. Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä 
eli toisiolaki (2019) hyväksyttiin 13.3.2019 eduskunnan täysistunnossa ja 
26.4.2019 laki sai presidentin vahvistuksen (STM, 2022). Toisiolain (2019) tavoit-
teena on mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa sekä sosiaali- ja 
terveysalan tutkimus-, valvonta-, tilasto- ja ohjaustarkoituksessa tallennettavien 
henkilötietojen tehokas ja tietoturvallinen käsittely sekä tietojen yhdistäminen 
Väestörekisterikeskuksen, Tilastokeskuksen, Eläketurvakeskuksen ja Kansan-
eläkelaitoksen henkilötietoihin. Lisäksi lailla pyritään turvaamaan yksilön va-
paudet ja oikeudet henkilötietojen käsittelyssä sekä yksilön luottamuksensuoja. 

STM:n (2022) mukaan sosiaali- ja terveystietojen toissijaisella käytöllä eli 
toisiokäytöllä tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa syntynei-
den asiakas- ja rekisteritietojen käyttämistä muussa kuin niiden ensisijaisessa 
tietojen tallennuksen käyttötarkoituksessa. Toisiolaissa (2019) henkilötietojen 
ensisijainen käyttötarkoitus määritellään sellaiseksi käyttötarkoitukseksi, jonka 
mukaan henkilötiedot on alun perin tallennettu. Laki määrittelee henkilötieto-
jen toissijaisen käyttötarkoituksen tarkoittavan henkilötietojen käsittelyä muus-
sa käyttötarkoituksessa kuin niiden lain mukaisessa ensisijaisessa käyttötarkoi-
tuksessa.  

Henkilötietojen toissijaista käyttöä valvotaan Suomessa tarkasti. Toisiolain 
pohjalta perustettiin Findata (findata.fi), joka toimii sosiaali- ja terveysalan tie-
tolupaviranomaisena Suomessa. Tietolupaviranomaisen tehtävänä on myöntää 
tietolupia tilanteissa, joissa tietoa tarvitaan usealta rekisterinpitäjältä, yksityises-
tä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteristä tai jos kyse on 
Kanta-palveluihin tallennetuista tiedoista. (STM, 2022.) Findatan (2022) mukaan 
sen tehtäviin kuuluu sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön lupien myön-
täminen sekä luvanmukaisten aineistojen tietoturvallinen yhdistäminen ja esi-
käsitteleminen kansalaisen tietosuojaa kunnioittaen.  

Toisiolain mukaan tilastotasoisia, aggregoitua aineistoja, jotka edellyttävät 
tietopyyntöä on mahdollista saada ainoastaan Findatalta (Findata, 2022). STM:n 
(2022) mukaan hakijan ja tietolupaviranomaisen viestintää varten rakennetaan 
keskitettyä tietopyyntöjen ja -lupien hallintajärjestelmää sekä tietoturvallisia 
käyttöympäristöjä ja käyttöliittymiä tietojen luovuttamista varten, jotta yksilöi-
den tietosuoja saadaan turvattua entistä paremmin sekä voidaan varmistaa tie-
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tojen tietoturvallinen käyttö. Findata toimii THL:n yhteydessä erotettuna THL:n 
muusta toiminnasta ja STM on asettanut ohjausryhmän, jonka tavoitteena on 
Findatan toiminnan, rekisterinpitäjien kanssa tehtävän yhteistyön sekä sote-
tietojen toisiokäytön kehittäminen ja ohjaaminen. (STM, 2022.) 

Toissijaista henkilötietoa luovutetaan Suomessa ainoastaan laissa määritel-
tyihin tarkoituksiin. Näitä tarkoituksia ovat yksilötasoisten aineistojen osalta 
tieteellinen tutkimus, opetus, viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävät sekä 
tilastointi. Tilastotasoisten aineistojen osalta luovutukseen edellytettäviä tarkoi-
tuksia ovat opetus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, tilastointi, tietojohtami-
nen (vertailuaineisto), viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävät sekä tieteel-
linen tutkimus. Yksilötasoiset aineistot toimitetaan analysoitavaksi tietoturvalli-
seen käyttöympäristöön, kun taas tilastotasoiset aineistot voidaan toimittaa 
suoraa hakijalle. Ilman erillistä lupaa toisiolain perusteella voidaan luovuttaa 
tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisohjaukseen ja -valvontaan sekä 
tietojohtamiseen, minkä lisäksi rekisterinpitäjät voivat ilman erillistä Findatan 
lupaa käyttää omia aineistojaan tietojohtamiseen. (Findata, 2022.) 

Toisiolain soveltamiskohteena ovat pääasiassa rekisteritutkimukset. Rekis-
teritutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, joka hyödyntää kansallisia rekisterei-
tä tai yleensä alun perin muuhun tarkoitukseen kerättyjä rekisteritietoja. 
Toisiolakia ei sovelleta esimerkiksi kliinisiin lääketutkimuksiin, joista on ilmoi-
tettava Fimealle tai lääketieteellisiin tutkimuksiin, jotka ovat tutkimuslain alai-
sia. Aineistot, joita Findata luovuttaa ovat peräisin sosiaali- ja terveysalan rekis-
terinpitäjiltä. Toisiolain mukaan näitä rekisterinpitäjiä ovat Aluehallintovirastot 
(AVI), Eläketurvakeskus (ETK), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
Fimea, STM, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, THL, DVV, 
Tilastokeskus, Kela, Työterveyslaitos, julkiset sekä yksityiset sosiaali- ja tervey-
denhuollon palveluntarjoajat sekä Kanta-palveluihin tallennetut tiedot. Rekiste-
rinpitäjien tehtäviin kuuluu toisiolain mukaan tarjota neuvontapalveluja omien 
aineistojensa suhteen, sillä he ovat aineistojensa parhaita asiantuntijoita. Kaik-
kien rekisterinpitäjien aineistot eivät olekaan Findatan myöntämien lupien pii-
rissä vaan osaan aineistoista tulee hakea lupaa suoraa rekisterinpitäjiltä. (Finda-
ta, 2022.) 

Toisiolain määrittelemät luovutusehdot tiedon toisiokäytölle rajaavat 
merkittävästi datan toisiokäytön mahdollisuuksia yritystoiminnan näkökulmas-
ta. Toisiolain (2019) 37 § esitetään kuitenkin mahdollisuus aggregoitujen tilasto-
tietojen hyödyntämiseen kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. § 37 mukaan 
Findatalla on oikeus salassapitovelvotteista huolimatta tuottaa yksittäistapauk-
sissa 3 §:n 9 kohdassa tarkoitetun tietopyynnön perusteella asiakastietoihin sekä 
muihin 6 §:ssä tarkoitettujen organisaatioiden henkilötietoihin perustuvia ag-
gregoituja tilastotietoja kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, jota toteutetaan 
muuten kuin 38 §:n tieteellisenä tutkimuksena. Tiedot voidaan luovuttaa § 45 
mukaisesti mikäli tietopyyntö ja siihen liitetty tiedonhyödyntämissuunnitelma 
esittävät toiminnan tarkoituksen olevan jonkin seuraavista: 1) kansanterveyden 
tai sosiaaliturvan edistäminen, 2) sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tai 
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palvelujärjestelmän kehittäminen, 3) yksilöiden terveyden tai hyvinvoinnin 
suojeleminen taikka niihin liittyvien oikeuksien ja vapauksien turvaaminen. 
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5 KANTA-PALVELUT JA AVOIMEN DATAN 
EKOSYSTEEMI 

5.1 Kanta-palvelut 

Kanta-palvelut ovat Suomalaisen digitaalisen datan tietojärjestelmäpalvelu. 
Kanta-palvelut ovat eri palveluista muodostuva kokonaisuus ja se on saanut 
alkunsa vuonna 2007 voimaan tulleen lainsäädännön seurauksena. (Jormanai-
nen, 2018.) Vuoden 2018 loppuun mennessä noin kaksi kolmesta yli 18-
vuotiaasta aikuisesta on käyttänyt Kanta-palveluita, joten käyttöaste Suomessa 
on korkea (Jormanainen ym., 2019). Jormanaisen (2018) mukaan Kanta-
palveluiden kokonaisuus sisältää joukon eri palveluja ja ne on käynnistetty vai-
heittain.  Tämä kokonaisuus on rakennettu yhteistyössä monien kansallisten 
sosiaali- ja terveysalan toimijoiden sekä toimittajien kanssa. 

Kanta-palveluiden vaatimusmäärittelyt on jaettu yhteisiin määrittelyihin 
sekä palvelukohtaisiin määrittelyihin (Kanta, 2021c). Kanta-sivun (2021b) mu-
kaan yhteiset määrittelyt koskevat useampia palveluita Kanta-palveluiden ko-
konaisuudessa ja ne koskevat tietoturvaa, kansallista koodistopalvelua ja sen 
rajapintoja, linjausdokumentointeja ja puolesta-asiointia. Myös Health Level 
Seven Version 3 -määrittelyt (HL7 V3), eli tietotyyppien määrittelyt kuuluvat 
yhteisiin määrittelyihin Kanta-palveluissa (Kanta, 2021b). Tietotyypit eli asioi-
den esitystavat ovat HL7 Finland ry:n (2020) mukaan sitovia Kanta-palveluissa 
ja niistä ei saa poiketa. Sama koskee myös HL7 Internationalin (2021) mukaan 
terveydenhuollon standardeja, jotka koskevat Kanta-palveluja. Terveydenhuol-
lon standardeissa haasteena on yleisesti eri prosessien aiheuttama vaihtelu. 
Vaihtelu aiheuttaa ajan myötä monimutkaisuutta järjestelmien toteutuksiin ja se 
samalla luo myös kustannuksia. Fast Healthcare Interoperability Resources 
(FHIR) -standardi, jota Kanta-palvelujen kehityksessä noudatetaan, määrittelee 
viitekehyksen järjestelmän laajentamisen suhteen. FHIR keskittyy vahvasti laa-
jennuksen toteutukseen ja se käyttää hyödyksi tuoreimpia verkkostandardeja. 

Keskeistä Jormanaisen (2018) mukaan Kanta-palveluiden toiminnassa on 
tietojen luotettava ja turvallinen käsittely. Järjestelmään syötettyjä ihmisten 
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henkilökohtaisia tietoja näkee ja käsittelee vain sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaiset, jotka ovat vahvistaneet henkilöllisyytensä päästäkseen kirjautu-
maan Kanta-palveluihin. 

5.1.1 Kanta-arkkitehtuuri 

Kanta-arkkitehtuuri tarkoittaa Suomen kansallisen terveydenhuollon sähköis-
ten palveluiden kokonaisuutta sekä tämän kokonaisuuden hallintamallia. Kan-
ta-palvelut ovat keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkiteh-
tuuria. Tällä arkkitehtuurilla varmistetaan, että potilas- ja asiakastiedot käsitel-
lään tietoturvallisesti sekä yhdenmukaisesti koko maassa. (Kanta, 2020b.) Kan-
ta-palvelut ovat kansalaisten, apteekkien, sosiaalihuollon sekä yksityisen ja jul-
kisen terveydenhuollon käytössä (Kanta, 2021d). Seuraavassa kuviossa 3 esite-
tään Kanta-palveluiden arkkitehtuuri sekä käyttäjäryhmät. 

 

 
KUVIO 3 Kanta-arkkitehtuuri (mukaillen Kanta, 2020a, s. 1). 

Kanta-palveluiden (kuvio 3) palveluja ovat reseptikeskus, lääketietokanta, poti-
lastiedon arkisto, tiedonhallintapalvelu, sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto, 
Omakannan omatietovaranto, Omakanta, kansallinen eHealth-yhteyspiste, Ke-
lain sekä kysely- ja välityspalvelu. Lisäksi Kanta-palveluihin kuuluu sote-
tietoallas. Jormanaisen (2018) mukaan keskeisistä palveluista Omakanta, Lääke-
tietokanta sekä Resepti-palvelu, joka esitetään yllä (kuvio 3) reseptikeskuksena, 
on käynnistetty vuonna 2010. Potilastiedon arkisto ja tiedonhallintapalvelu on 
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käynnistetty vuonna 2013. Kanta-palveluihin kuuluva Kelain on käynnistetty 
vuonna 2016 ja sosiaalipalveluiden asiakastiedon arkisto sekä Omakannan oma-
tietovaranto on käynnistetty vuonna 2018. 

Kansalaisten käytössä Kanta-palveluista on Omakanta (kuvio 3). Omakan-
ta on sähköinen potilaskertomusjärjestelmä ja sinne pääsee kirjautumaan jokai-
nen, jolla on käytössään suomalainen sosiaaliturvatunnus. Omakantaan kirjau-
tuminen tapahtuu sähköisesti tunnistautumalla. Käyttäjät voivat järjestelmän 
kautta esimerkiksi seurata omia terveystietojaan, tarkastella sekä uusia sähköi-
siä reseptejä, antaa suostumuksia ja tehdä suostumusrajoituksia, sekä tehdä 
elinluovutustahdon. Kaikki terveydenhuollon tarjoajat Suomessa ovat lain mu-
kaan velvoitettuja lisäämään potilaiden resepti- ja terveystiedot Kantaan. Oma-
kanta on Suomessa kansalaisille näkyvä osa ja se on osa suurempaa Kanta-
palveluiden palvelukokonaisuutta. (Jormanainen ym., 2019.) Sääskilahti, Oja-
nen, Ahonen ja Timonen (2021) esittävät, että pääasiassa Omakanta nähdään 
kansalaisen näkökulmasta hyödyllisenä välineenä, mutta palvelun sisällä tie-
donhakua sekä liikkumista tulisi kehittää käytettävyydeltään. Omakannan 
käyttäjät myös kokevat, että heidän terveystietojaan voitaisiin syöttää nope-
ammin palveluun heidän nähtäväkseen.  

Kanta-palvelujen Resepti-palvelun kautta määrätään sekä toimitetaan 
sähköisiä reseptejä (Kanta, 2021a). Tämä reseptikeskus sisältää reseptit, niiden 
uusimiset, toimitukset ja varaukset (Kanta, 2020a). Lääketietokanta taas on tie-
tokanta, jossa on tarpeelliset tiedot lääkkeistä, kuten korvattavuus ja hinta (Kan-
ta, 2021a). Lääketietokanta palvelee Jormanaisen (2018) mukaan juuri tervey-
denhuollon ammattilaisia. Tietokannassa olevia tietoja käyttävät kaikki ne toi-
mijat, joilla on sähköinen reseptipalvelu käytössään (Jormanainen, 2018). Lääke-
tietokanta sisältää myös lääkevaihdon säännöt ja kuten Kanta-arkkitehtuurissa 
(kuvio 3) esitetään, lääketietokannan sekä Resepti-palvelun käyttäjät ovat sosi-
aali- ja terveydenhuollon palvelunantajia, apteekkeja sekä muita terveyden-
huollon ammattilaisia (Kanta, 2020a).  

Potilastiedon arkisto on terveydenhuollon järjestelmä, jonka avulla säh-
köisiä kertomustietoja voidaan arkistoida ja säilyttää. Arkistossa säilytetään 
myös vanhat potilastiedot.  Sitä käytetään potilastietojärjestelmän avulla. (Kan-
ta, 2021a.) Potilastiedon arkisto on Kanta-arkkitehtuurissa yhteydessä resepti-
keskukseen sekä lääketietokantaan, tiedonhallintapalveluun, sote-tietoaltaaseen 
ja Kanta-viestinvälitykseen. (Kanta, 2020a.) 

 Potilastiedon arkistoon yhteydessä oleva tiedonhallintapalvelu on palvelu, 
joka sisältää asiakkaiden suostumustiedot ja tahdonilmaisut, sekä muut yh-
teenvedot ja koosteet asiakkaiden diagnooseista, toimenpiteistä ja sosiaalihuol-
lon tiedoista. Tiedonhalllintapalvelu on yhteydessä myös sosiaalihuollon asia-
kastiedon arkistoon. Arkistossa sijaitsevat sosiaalihuollon asiakkuuksien tiedot. 
(Kanta, 2020a.) Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto toimii asiakastietojärjes-
telmällä ja sen avulla sosiaalihuollon asiakastietoja voidaan säilyttää ja arkistoi-
da. (Kanta, 2021a.) 

Kansalaiset ovat käyttäjäryhmänä (kuvio 3) Omakannan lisäksi myös 
Omakannan omatietovarannossa. Kanta-sivun (2021f) mukaan kansalainen voi 
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muokata ja lisätä hyvinvointiinsa liittyviä tietoja Omatietovarantoon erilaisten 
hyvinvointisovellusten avulla. Omia tietojaan voi katsella myös Omakannan 
kautta (Kanta, 2021f).  Asiakastietolain (2021) §13 mukaan kansalaisen tulee 
voida antaa suostumus omien terveys- ja hyvinvointitietojensa jakamisesta pal-
veluntarjoajalle ja tämä on mahdollista vuoden 2024 alussa (Kanta, 2021f). 

Kysely- ja välityspalvelu on palvelu, jonka avulla erinäisiä terveydenhuol-
lon lausuntoja tai todistuksia voidaan välittää terveydenhuollon organisaatioi-
den ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelun avulla tietoa voidaan siir-
tää turvallisesti ilman tulostamista. Arkkitehtuurissa kysely- ja välityspalvelun 
käyttäjät ovat todistusten ja lausuntojen vastaanottajat. Tämä tarkoittaa käytän-
nössä, että Kela sekä Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) ja myös muita or-
ganisaatioita tulee liittymään palvelun käyttäjiksi tulevaisuudessa. (Kanta, 
2022c.) Kelain on arkkitehtuurissa (kuvio 3) sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisten käytössä oleva palvelu. Tämän kautta tehdään lääkemääräyksiä 
(Kanta, 2021a). 

Kansallinen eHealth-yhteyspiste (kuvio 3) on osa Kanta-palveluita ja sen 
käyttäjäryhmät ovat muut maat. Euroopan komission (2012) mukaan eHealth- 
eli sähköisen terveydenhuollon palveluiden verkosto on perustettu Euroopan 
parlamentin sekä neuvoston vuonna 2011 voimaan tulleen direktiivin perusteel-
la. Tällaisen valtioiden rajoja ylittävän digitaalisen palveluinfrastruktuurin tar-
koituksena on Eur-Lex:n (2019) mukaan helpottaa terveystietojen vaihtoa valti-
oiden välillä. Tavoitteena on kehittää hoidon jatkuvuutta ja tätä kehitystä teh-
dään parantamalla valtioiden rajoja ylittäviä sähköisiä terveyspalveluja (Eur-
Lex, 2019). Muun muassa EHDS-projekti on kehitteillä eHealth-verkostossa 
(eHealth Network, 2021). 

Kanta-arkkitehtuurissa (kuvio 3) jokaisen Kanta-palveluiden palvelun tie-
dot kulkeutuvat sote-tietoaltaaseen. STM:n (2020) mukaan Kanta-palveluiden 
tietoallas on tietovarasto, jonne tietoja tallennetaan. Tiedot tallennetaan siinä 
muodossa, missä se eri järjestelmistä sinne kulkeutuu ja muotoa muutetaan tar-
vittavaan muotoon sen hakuvaiheessa. Tietoaltaassa oleva tieto voi siis olla ra-
kenteetonta tai rakenteellista. Kanta-tietoaltaasta on yhteys jokaiseen julkiseen 
sosiaali- ja terveysalan julkiseen toimijaan, sekä moniin yksityisiin toimijoihin.  

Kanta-palvelut ovat yhteydessä muihin kansallisiin palveluihin Suomessa, 
kuten VTJ:hin. VTJ sisältää yleiset henkilötiedot (Kanta, 2020a) ja se tarkoittaa 
väestötietolain (2009) 3 § mukaan väestötietojärjestelmää, joka sisältää lakisää-
teiset tiedot kansalaisista. Kyseessä on siis rekisteri, joka sisältää lakisääteiset 
tiedot myös rakennuksista ja kiinteistöistä Suomessa (Väestötietolaki, 2009). 
Kanta-sivustolla (2021d) Suomi.fi esitetään tunnistamisen palveluna, josta vas-
taa DVV. DVV vastaa Kanta-palveluiden tunnistusjärjestelmistä, joita sosiaali- 
ja terveydenhuollon henkilökunta käyttää. Tarkoituksena on, että henkilöt, jot-
ka käyttävät arkistopalveluja, potilastietojärjestelmää ja lääkemääräysjärjestel-
mää, ovat tunnistettavissa. Myös Varmennepalvelut ovat DVV:n palvelu. (Kan-
ta, 2021d.)  

Kanta-arkkitehtuurin Terhikki ja Suosikki -palvelut ovat Valviran attri-
buutti- ja roolipalvelut. Näissä palveluissa ovat sosiaali- ja terveysalan ammat-
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tioikeustiedot. (Kanta, 2020a.) Kanta-arkkitehtuurissa esitetty koodistopalvelu 
on myös Valviran palvelu (Kanta, 2021d). Koodistopalvelu sisältää apteekkire-
kisterin, terminologiat, tietorakenteet, sosiaali- ja terveysalan organisaatiorekis-
terin, sekä itse koodistot (Kanta, 2020a). 

5.1.2 Viranomaisyhteistyö 

Kanta-palveluiden kehittäminen tapahtuu yhteistyössä Kelan, STM:n, THL:n, 
DVV:n ja Valviran kanssa. Näiden julkisten toimijoiden lisäksi kehitystyössä on 
mukana eri järjestelmätoimittajia, sote-toimijoita sekä apteekkeja. (Kanta, 2021d.) 
STM:n (2021c) mukaan sen vastuulla on yleisesti Suomessa sosiaali- ja tervey-
denhuollon tiedonhallinnan strateginen ohjaus, lainsäädäntö ja kansainvälinen 
sekä poikkihallinnollinen yhteistyö. Kanta-palvelujen osalta STM:n rooli on vas-
tata Kanta-palvelujen rahoituksesta sekä strategisesta ohjauksesta (Kanta, 
2021d). STM:n (2021c) mukaan se valmistelee myös lainsäädännön, joka koskee 
Kanta-palveluja sekä vastaa kokonaisarkkitehtuurin ylätason kehityspoluista ja 
tavoitetilasta. STM:n rooli on Kanta-palvelujen kehityksessä strateginen, kun 
taas Kela koordinoi käyttöönottoa, huolehtii asiakasyhteistyöstä ja vastaa palve-
luiden teknisestä kehittämisestä (Kanta, 2021d). 

Kelan vastuualuetta viranomaisyhteistyössä on Kanta-palveluiden tekni-
nen rakentaminen, testaus sekä ylläpitoon liittyvät tehtävät. Kelan vastuulla on 
myös Kanta-palveluihin liittyvä tukipalvelu sekä koodistopalvelun rakentami-
nen ja kehitys. (STM, 2021c.) Kanta-sivuston (2021d) mukaan Kela vastaa myös 
Kanta-palveluihin liittyvien koulutusten ja käyttöönottojen järjestämisestä. 
Näistä toimijoista THL:n vastuulla on tukea toiminnallisia muutoksia ja määri-
tellä Kanta-palveluihin sekä niihin kuuluviin järjestelmiin vaatimukset. THL:n 
rooli Kanta-palvelujen kehityksessä on asiantuntijamainen sosiaali- ja terveys-
huollon tiedonhallinnan sekä toimintamallien osalta. (Kanta, 2021d.)  

DVV:n rooli Kanta-palveluiden kehittämisen ja ylläpidon kokonaisuudes-
sa on vastata tunnistamisen järjestelmistä, jotta järjestelmiä käyttävät henkilöt 
voidaan tunnistaa. Myös varmennepalvelut ja niiden kehittäminen on DVV:n 
vastuulla. (Kanta, 2021d.) DVV:n (2021) mukaan varmennepalvelut mahdollis-
tavat sähköisen tunnistamisen lisäksi myös sähköisen potilasasiakirjojen ja lää-
kemääräysten allekirjoittamisen. DVV vastaa myös Kanta-palveluiden käyttöön 
vaadittavien palvelinvarmenteiden tuottamisesta palvelujen antajille ja apteek-
keille sekä niiden tietoteknisten palvelujen toimittajille.  

Valviran vastuulla tässä kokonaisuudessa on kansallinen koodistopalvelu 
sekä heidän ylläpitämänsä ammattihenkilörekisteriin perustuvaa rooli- ja attri-
buuttipalvelua (Kanta, 2021d). Lisäksi Valviran tehtäviin kuuluu sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn tarkoitettujen tietojärjes-
telmien olennaisten vaatimusten toteutumisen valvominen (Valvira, 2022). 
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5.1.3 Kanta-palveluiden kehittämisen painopisteet 2021–2024 

Kanta-palveluissa tunnistetaan vuosittain kehityskohteita, joita pyritään kon-
septoimaan vuoden aikana. Vuoden 2021 aikana keskeisiä konseptointia vailla 
olevia asioita olivat muun muassa Kanta-palvelujen käyttölokipalvelu, toimin-
ta- ja työkykytietojen käsittely sekä omatietovaranto ja hyvinvointitietojen käsit-
tely. Muita konseptoitavia tarpeita oli luovutustenhallintaan, tahdonilmauksiin 
sekä lähiomaisten yhteystietojen tallennukseen liittyen. (STM, 2021c.) 

Vuonna 2021 Kanta-palveluiden kehitystehtäviä olivat korostetusti Oma-
kannan kehitys, Koronan aiheuttamat kehitystehtävät sekä uudistuvan asiakas-
tietolain vaatimat kehitystehtävät. Muita vuoden 2021 kehitystehtäviä olivat 
lääkitystietokannan kehitystehtävät, potilastiedon arkiston kehittäminen sekä 
tiedolla johtamisen kehitys. Palvelujen käyttöönottojen suhteen vuoden 2021 
painopisteet olivat terveydenhuollon puolella muun muassa luovutustenhallin-
taan asiakastietolain suhteen, alaikäisen puolesta asiointiin sekä yksityisen ter-
veydenhuollon potilastiedon arkiston käyttöönottoihin. (Kanta, 2021e.)  

Vuodelle 2022 tavoitteena terveydenhuollon puolella on ottaa toisen puo-
lesta asioinnin toiminnot käyttöön myös rajat ylittävissä resepteissä. Tarkoituk-
sena on myös käyttöönottaa Omakanta-mobiilisovellus. (Hyppönen & Kontti-
nen, 2020.) Kanta-sivuston (2022b) mukaan vuonna 2022 myös asiakastietolain 
vaikutuksesta täsmennetään tietoturvaan sekä tietojärjestelmiin liittyviä vaati-
muksia, sekä pyritään mahdollistamaan kansalaisen hyvinvointitietojen syöt-
täminen ja tallentaminen Kanta-palveluihin. Tavoitteena on parantaa myös eri 
tietojärjestelmien yhteentoimivuutta (Kanta, 2022b). Vuoden 2023 käyttöönotot 
liittyvät vahvasti Hyppösen ja Konttisen (2020) mukaan uuteen asiakastietola-
kiin ja muihin sote-lakeihin. Tarkoituksena on muun muassa käyttöönottaa 
Omatietovarannon hyvinvointitietojen luovuttaminen terveydenhuollon am-
mattilaisille, hyvinvointitietojen hyödyntäminen terveydenhuollossa sekä lin-
kittää potilastietojen yhteenveto (patient summary) EU:n tasolle. Vuonna 2024 
taas Kanta-palveluiden kehitys keskittyy reseptittömiin lääkemääryksiin sekä 
itsehoitolääkkeisiin, sekä itsehoitolääkkeiden tietojen viemiseen Kanta-
palveluiden Omatietovarantoon. 

5.2 Avoimen datan ekosysteemi 

Ekosysteemi on monimutkainen verkosto, jossa on useita eri toimijoita. Toimi-
joilla voi olla erilaiset taustat ja heidän päämääränsä eriävät toisistaan. Ekosys-
teemejä on viittä erilaista; digitaaliset ekosysteemit, täydentävät ekosysteemit, 
toimittajien ekosysteemit, liiketoimintaryhmien ekosysteemit ja globaalit am-
matillisten ihmisten verkkoekosysteemit. (Tsujimoto, Kajikawa, Tomita & Mat-
sumoto, 2018.)  Tämä Pro gradu -tutkielma keskittyy näistä ekosysteemin tyy-
peistä digitaalisiin ekosysteemeihin. 
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Koneoppimisen käytön lisääntymisen myötä erilaiset ohjelmistot ja järjes-
telmät ovat riippuvaisia tiedosta eli datasta. Tämän seurauksena uusia datan 
lähteitä etsitään jatkuvasti. Avoimen datan ekosysteemi (Open Data Ecosystem) 
on kasvava toimintamalli, jonka avulla voidaan jakaa tietoa julkisilla lisensseillä 
ohjelmistokokonaisuuksissa. (Runeson, Olsson & Linåker, 2021.) Seuraavassa 
kuviossa 4 esitetään keskeiset avoimen datan ekosysteemin komponentit ja nii-
den yhteydet toisiinsa. 

 

 
KUVIO 4 Avoimen datan ekosysteemin keskeiset komponentit ja niiden yhteydet (Raja-
bifard, Feeney & Williamson, 2002, s. 14). 

Keskeiset komponentit käyttäjien sekä datan lisäksi ovat verkostoon pääsy, 
(tekniset) standardit sekä toimintaperiaatteet. Nämä kolme komponenttia ovat 
dynaamisia, sillä teknologian kehitys vaikuttaa esimerkiksi erilaisiin rajoituk-
siin ja oikeuksiin, joita käyttäjillä on dataan. (Rajabifard ym., 2002.) Myös Welle 
Donker ja van Loenen (2017) esittävät, että toimiva avoimen datan ekosysteemi 
koostuu hyvästä käyttäjän saavutettavuudesta dataan ja saavutettavuuden nä-
kökulmat ovat tekninen, oikeudellinen ja organisatorinen näkökulma.  

Oliveira, Barros Lima ja Farias Lóscio (2019) esittävät, että dataekosystee-
mit ovat monimutkaisia sosioteknisiä verkostoja, joissa on useita toimijoita. Ku-
ten Tsujimoto ym. (2018) esittävät, on myös Oliveiran ym. (2019) mukaan kes-
keistä, että ekosysteemissä eri toimijat tekevät yhteistyötä saavuttaakseen tieto-
jen jakamisella arvoa, käyttää ja kuluttaa tietoja uudelleen sekä edistää innovaa-
tiota. Keskeistä on, että ekosysteemi voi tuottaa sekä käyttää erityyppistä dataa 
ja tämä on ekosysteemin eri toimijoiden saatavilla (Runeson ym., 2021). Myös 
Heimstädtin, Saundersonin ja Heathin (2014) mukaan avoimen datan ekosys-
teemit koostuvat yksilöistä sekä organisaatioista, jotka tuottavat, käsittelevät, 
jakavat ja käyttävät tietojoukkoja sovituissa rajoissa. Nämä ekosysteemit on 
nähtävä sisäkkäisinä ekosysteemeinä, eli esimerkiksi kunnallinen ekosysteemi 
on myös osa alueellista ja kansallista ekosysteemiä. Jokainen ekosysteemi voi 
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siis käsitellä dataa omalla tasollaan, mutta myös joissain tapauksissa toisten 
tasojen dataa. 

Jo vuonna 2014 Suomessa kiinnostus avoimen datan ekosysteemeihin on 
ollut suuri liiketoiminnan puolella. Etuna tällaisella avoimen datan ekosystee-
millä on se, että ekosysteemin erilaiset ohjelmistot auttavat käyttäjäorganisaa-
tioita laajentamaan heidän ohjelmistojärjestelmäänsä. Ekosysteemi voi myös 
helpottaa eri kumppaneiden kanssa tehtävää yhteistyötä. (Immonen, Palviainen 
& Ovaska, 2014.) Heimstädtin ym. (2014) mukaan avoimen datan ekosysteemin 
luominen edistää kestävyyttä sekä toimittajien, välittäjien ja käyttäjien välistä 
riippuvuutta, mutta täysin toimivan ekosysteemin rakentaminen on hidasta. 
Jotta avoin datan ekosysteemi saadaan rakennettua ja järjestelmän liittäminen 
siihen onnistuu, on Immosen ym. (2014) mukaan useita asioita oltava selvänä 
eri toimijoiden välillä. Sovellusliittymät sekä eri komponentit täytyy määritellä 
etukäteen, sekä kaikilla ekosysteemin osilla on oltava vastuuhenkilö. Jokaisella 
taholla on oltava määriteltynä myös rooli ekosysteemissä, ja toimijoiden tulee 
pystyä tekemään määriteltyjä toimia itsenäisesti. Myös työnjako eri toimijoiden 
kesken tulee olla määritelty sekä rajattu tarkasti tehtävien toimien suhteen. 
(Immonen ym., 2014.) Avoimen datan ekosysteemien rakentamisessa ajavana 
ajurina ovatkin Runesonin ym. (2021) mukaan pääosin joko datan arvo tai yh-
teistyön arvo eri toimijoiden välillä, sekä Heimstädtin ym. (2014) mukaan ym-
märrys toimivan avoimen ekosysteemin merkityksestä kokonaisuudessaan. 

5.2.1 Avoimen datan ekosysteemin haasteet 

Avoimen datan ekosysteemeihin liittyy useita haasteita. haasteet voidaan Ru-
nesonin ym. (2021) mukaan jakaa fokusryhmiin, joita ovat suhteet, datan arvo, 
yhteistyön arvo, hankinta, kilpailu, laatu, laki, dataekosysteemin kypsyys sekä 
datan tyyppi. Datan tyyppi on ryhmistä ainoa, johon ei liity haasteita eikä hyö-
tyjä. Seuraavassa kuviossa 5 esitetään dataekosysteemin haasteet fokusryhmit-
täin. 
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KUVIO 5 Fokusryhmissä tunnistetut avoimen datan ekosysteemin haasteet (mukaillen 
Runeson ym., 2021, s. 9). 

Fokusryhmistä ensimmäinen (kuvio 5) on suhteet, jossa haasteena on Runeso-
nin ym. (2021) mukaan yhteistyön laadun puute sekä kestävän luottamuksen 
rakentaminen eri toimijoiden välillä. Tähän liittyy myös Welle Donkerin ja van 
Loenenin (2017) tekemässä tutkimuksessa havaitut viestinnän puutteet aiheut-
tamat haasteet.  

Toinen avoimen datan ekosysteemin haasteiden fokusryhmä (kuvio 5) on 
datan arvo. Datan arvon keskeisiä haasteita ovat tarpeet yhteisille laitteistoille ja 
käsitteellisille malleille. 

Yhteistyön arvon fokusryhmässä taas haasteena on toimijan mahdolllinen 
kilpailuedusta luopuminen, dataan liittyvät kustannukset sekä poliittiset ja 
kulttuuriset esteet. (Runeson ym., 2021.) Immonen ym. (2014) näkee dataan liit-
tyvistä kustannuksista datan prosessoinnin erityisenä haasteena, sillä se voi 
aiheuttaa paljon kustannuksia avoimen datan ekosysteemissä mukana oleville 
organisaatioille. Datan prosessoinnin suhteen myös Welle Donker ja van Loe-
nen (2017) esittävät, että datan mahdollinen prosessointi voi olla haaste organi-
saatioille, jotta tieto saadaan siirrettyä ekosysteemiin. Runeson ym. (2021) esit-
tää, että useiden eri toimijoiden yhteistyössä voi syntyä poliittisia, oikeudellisia 
ja kulttuuriin liittyviä haasteita ja esteitä, jolloin jonkun tai joidenkin toimijoi-
den olisi muutettava toimintatapojaan yhteisessä ekosysteemissä toimimiseksi. 
Useiden toimijoiden läsnäolo voi myös aiheuttaa epäselvyyksiä hallinnollisissa 
asioissa (Runeson ym., 2021). Myös Sharon ja Lucivero (2019) esittävät, että la-
kien ja kulttuurien erot voivat aiheuttaa haasteita yhteistyössä eri toimijoiden 
välillä, ja tällä on suora yhteys yhteistyön kautta arvon luomiseen.  
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Fokusryhmistä kilpailun haasteita ovat datan lukkiutuminen isojen toimi-
joiden välille, sekä riski kilpailijoiden hyödynnettävissä olevien tietojen luovut-
tamisesta. Datan lukkiutuminen tarkoittaa sitä, että monilla suurilla monikan-
sallisilla yrityksillä on suuri etu verrattuna pienempiin toimijoihin, sillä heillä 
on enemmän resursseja esimerkiksi kerätä dataa. Toimittaja voi myös tietämät-
tään luovuttaa kilpailijoiden hyödynnettävissä olevaa dataa ja näin menettää 
omaa kilpailuetuaan. Toisaalta tämä voi myös mahdollistaa yhteiskilpailun (co-
opetition). (Runeson ym., 2021.) 

Hankinnan, eli datan hankinnan fokusryhmän (kuvio 5) haasteena on laa-
dukkaan datan puute, yhteistyön tarve datan keräämisessä sekä datan lukkiu-
tuminen suurien toimijoiden kesken. Kun useat eri toimijat keräävät dataa, voi 
laadussa olla tämän seurauksena eroja, minkä vuoksi yhteistyö on hyvin tärke-
ää datan keräämisessä. Myös tässä fokusryhmässä datan lukkiutuminen näh-
dään haasteena, sillä suurilla toimijoilla on enemmän resursseja kerätä dataa 
kuin pienemmillä. (Runeson ym, 2021.) 

Laadun, eli datan laadun fokusryhmässä (kuvio 5) keskeisiä haasteita ovat 
datan kasvavan määrän myötä kohoavat kustannukset sekä laatukriteerien 
riippuvuus datan tyyppiin. Koska datan määrä kasvaa, on sen laadun ylläpitä-
miseksi välttämätöntä, että kustannukset kasvavat. Tämä liittyy vahvasti yhteis-
työn arvon haasteisiin ja varsinkin dataan liittyviin kustannuksiin organisaati-
oille. (Runeson ym., 2021.) Immonen, Ovaska ja Paaso (2017) esittävät, että da-
tan laadun varmistaminen on suuri haaste, jota voidaan välttää sertifioimalla 
datan datan laatu, mitä avoimen datan ekosysteemiin voi syöttää. Tämä on kui-
tenkin kustannuksia kasvattava tekijä, ja dataan liittyvät kustannukset ovat Ru-
nesonin ym. (2021) mukaan suuri haaste ekosysteemiin osallistuville organisaa-
tioille.  

Lailliset haasteet ovat Runesonin ym. (2021) mukaan yleisen tietosuoja-
asetuksen (GDPR) aiheuttamat mahdolliset haasteet, oikeudelliset epävarmuus-
tekijät, lisenssien valinta sekä vastuuasiat. Oikeudellisia epävarmuustekijöitä 
aiheuttaa esimerkiksi Sharonin ja Luciveron (2019) mukaan datan tuottajien eli 
yksilöiden oikeudet heidän omiin tietoihinsa ekosysteemeissä, mikäli ekosys-
teemi sisältää ihmisten henkilökohtaisia tietoja. Haaste on myös eettinen, sillä 
datan tuottajalla tulee oikeus hallita omia terveystietojaan, sekä sitä, kuinka nii-
tä käytetään (Sharon & Lucivero, 2019). Myös Runeson ym. (2021) esittää, että 
ihmisten henkilökohtaisen datan jakaminen ja käsittely on sensitiivistä tietoa, 
johon liittyy paljon tietoturva- sekä vastuukysymyksiä. Vastuuseen liittyvät 
asiat ovatkin Welle Donkerin ja van Loenenin (2017) mukaan avoimessa da-
taekosysteemissä haastavia, sillä toimijoille ei ole aina täysin selvää, kuka kan-
taa lopullisen vastuun. Vastuuasioiden lisäksi myös lisenssien valinta on Ru-
nesonin ym. (2021) mukaan haaste, sillä eriävät lisenssit voivat haastaa ekosys-
teemin toimintaa. Tähän yhtyy myös Immonen ym. (2014), joka esittää, että 
vaihtelevat lisenssit vaikeuttavat tietojen jakamista ja käyttöä. 

Viimeisenä fokusryhmänä (kuvio 5) on dataekosysteemin kypsyys, jossa 
haasteena on Runesonin ym. (2021) sekä Kitsiosin, Kamariotoun ja Grigoroudi-
sin (2021) mukaan teknisten vaatimusten ja kapasiteetin vajavaisuus tietojen 
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jakamiseen. Standardoitujen prosessien puute voi olla Runesonin ym. (2021) 
mukaan haaste tietojen keräämisessä ja prosessoinnissa, sekä sovellusliittymien 
puute voi olla haaste, jotta tietoa voidaan jakaa johdonmukaisesti. Myös Immo-
nen ym. (2014) esittää, että standardoimattomat sovellusliittymät aiheuttavat 
muun muassa sen, että on vaikeaa luoda palveluita, jotka toimivat eri alueilla ja 
eri maissa. Lisäksi Runesonin ym. (2021) mukaan erilaiset strategiset toiminta-
häiriöt ekosysteemiin kuuluvissa organisaatioissa voi aiheuttaa erinäisiä yh-
teentörmäyksiä organisaatioiden välillä. Dataekosysteemin kypsyyden eri vai-
heissa, eli esimerkiksi kun se ei ole vielä täydellisessä toiminnassa, voi haastee-
na olla tiedon jakamiseen liittyvä organisaation tai kulttuurin muutos, joka 
haastaa sekä yhteistyötä että yksittäisten mukana olevien organisaatioiden si-
säistä toimintaa. 

5.2.2 Avoimen datan ekosysteemin hyödyt 

Myös avoimen datan ekosysteemin hyödyt on jaettu Runesonin ym. (2021) tut-
kimuksessa fokusryhmiin. Ryhmistä vain datan arvo, yhteistyön arvo sekä laa-
tu eli datan laatu sisältävät hyötyjä. Seuraavassa kuviossa 6 esitetään avoimen 
datan ekosysteemin hyödyt fokusryhmittäin. 

 
KUVIO 6 Fokusryhmissä tunnistetut avoimen datan ekosysteemin hyödyt (mukaillen Ru-
neson ym., 2021, s. 9). 

Avoimen datan ekosysteemin hyötyjen ensimmäinen fokusryhmä (kuvio 6) on 
datan arvo. Datan arvosta saatavia hyötyjä ovat Runesonin ym. (2021) mukaan 
uudet näkemykset loppukäyttäjistä sekä markkinoista, sekä kokemusten vaih-
taminen eri toimijoiden kesken. Myös Immonen ym. (2014) näkee kokemusten 
vaihtamisen hyödyllisenä elementtinä erilaisten ratkaisujen rakentamiseksi. 
Toinen fokusryhmä on yhteistyön arvo, jossa Runesonin ym. (2021) mukaan 
keskeisiä hyötyjä ovat myös uudet näkemykset loppukäyttäjistä ja markkinoista, 
markkinoiden kasvu ja uusien palveluiden sekä tuotteiden kehittäminen. Oli-
veira ym. (2019) yhtyy näkemykseen, että yhteistyön arvo avoimen datan 
ekosysteemissä on uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuominen. 
Immonen ym. (2014) esittää myös, että pilvipohjainen avoimen datan ekosys-
teemin malli mahdollistaa erilaisia vaihtoehtoja palvelujen kapasiteettiin ja 
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skaalautumiseen, eli esimerkiksi asiakkaan tarpeisiin voidaan rakentaa hel-
pommin sopivia ratkaisuja. Näiden hyötyjen lisäksi Runeson ym. (2021) esittää 
myös, että yhteistyö avoimen datan ekosysteemissä luo arvoa myös datan mää-
rän kasvulla, sekä kulujen vähenemisen seurauksena. Datan määrä kasvaa, sillä 
datan lähteitä on enemmän ja kuluja saadaan näin jaettua. Tämä jakaminen 
mahdollistaa myös pienempien toimijoiden osallistumisen ekosysteemiin, sillä 
näiden toimijoiden ei tarvitse itse kerätä kaikkea dataa. 

5.3 Esimerkki: Gaia-X 

Euroopan datatalouden kehityksessä on tunnistettu haasteita eri organisaatioi-
den ja yritysten ratkaisujen yhteensopivuudessa, dataa koskevien lainsäädäntö-
jen vaikeaselkoisuudessa sekä datan hallinnassa. Euroopan tilanne datan jaka-
misen suhteen eri toimijoiden välillä sekä dataan liittyvien liiketoimintamah-
dollisuuksien hyödyntäminen on vasta alkutekijöissään. Eurooppalainen Gaia-
X-hanke pyrkii vastaamaan näihin tunnistettuihin haasteisiin kehittämällä sato-
jen yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyöllä yhteisiä datan jakamisen peli-
sääntöjä sekä yhteensopivia ratkaisuja. Gaia-X-hankkeessa pyritään määritte-
lemään eurooppalaiseen arvopohjaan perustuen datan jakamisen periaatteet ja 
periaatteita tukeva infrastruktuuri sekä luomaan niiden avulla Euroopan laa-
juinen avoin innovaatioekosysteemi. Tämän lisäksi hankkeen tavoitteena on 
vähentää yritysten ja kuluttajien riippuvuutta yksittäisistä palveluntarjoajista 
sekä lisätä digitaalisten palvelujen houkuttelevuutta ja läpinäkyvyyttä. (Sitra, 
2022a.) 

Gaia-X-hankkeen työtä koordinoidaan kansainvälisestä AISBL yhdistyk-
sestä käsin (Sitra, 2022a). Bonfiglion (2021) mukaan yhdistyksessä politiikan, 
liike-elämän, tieteen ja tutkijoiden aloja edustavat jäsenet Euroopasta sekä 
muualta maailmasta työskentelevät yhdessä toteuttaakseen järjestön vision yh-
distetyn ja suojatun tietoinfrastruktuuri ekosysteemin luomisesta. Tässä visios-
sa yrityksillä ja kansalaisilla on mahdollisuus jakaa ja lajitella dataa niin, että 
datan kontrolli säilyy heillä itsellään. Gaia-X:n vision mukaan kansalaisten ja 
yritysten tulee voida päättää, mitä heidän tiedoilleen tapahtuu ja missä niitä 
säilytetään sekä taata, että tiedon suvereniteetti säilyy aina. (Bonfiglio, 2021.) 
Yrityksillä on mahdollisuus osallistua suoraa AISBL työryhmien kautta tai 
maakohtaisten hubeiksi kutsuttujen Gaia-X verkostojen kautta Gaia-X-
hankkeen kehitystyöhön (Sitra, 2022a.). Hubien pääasiallisena tehtävänä on 
Bonfiglion (2021) mukaan niputtaa kansallisia aloitteita, kehittää ekosysteemejä 
ja tarjota toiminnasta kiinnostuneille toimijoille keskeinen vuorovaikutuspaikka 
heidän omissa kotimaissaan. Lisäksi hubit tekevät yhteistyötä muiden hubien ja 
AISBL:n kanssa.  

Gaia-X-hanke koostuu neljästä ydinelementistä (Gaia-X, 2022c), joita ovat 
liittopalvelut, standardit, data-avaruudet ja liiketoimintapalvelut. Näillä ele-
menteillä on kaikilla merkittävät omat roolinsa Gaia-X ekosysteemissä. Elemen-
teistä liittopalveluihin kuuluu niiden Gaia-X:n teknisten vaatimusten ja palvelu-
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jen määritteleminen, joita tarvitaan liittoutuneen Gaia-X-ekosysteemin toimin-
taan. Näin Gaia-X ekosysteemissä taataan korkeimman mahdollisen tason yksi-
tyisyydensuoja sekä tietoturvallisuus.   
Standardien ydinpalvelu puolestaan vastaa Gaia-X-projektissa kehitettävästä 
standardiarkkitehtuurista. Gaia-X:n standardiarkkitehtuuri yhdenmukaistaa ja 
kuvailee olemassa olevia standardeja ja sekä codes of conducteja ja valvoo da-
tan käytön käytäntöjä. Gaia-X yhdistää kaikki toimijat mahdollistaakseen data-
avaruuden ekosysteemin yhteentoimivuuden, liitettävyyden ja siirrettävyyden 
Gaia-X:n standardisarjan pohjalta.  Tällä tavoin Gaia-X:n standardien ydintoi-
minto edistää digitaalista taloutta sen standardien sekä eurooppalaisten nor-
mien ja arvojen mukaisesti.  (Gaia-X, 2022c.)  

Liittopalveluiden ja standardien rinnalla yhtä merkittävä Gaia-X:n 
ydinelementti on datasuhde. Datasuhteen tarkoituksena on luoda luotettujen 
Gaia-X:n jäsenten välille datasuhde, jossa jäsenet noudattavat Gaia-X:n korkeita 
standardeja ja ohjeita tiedon jakamisessa ja tallentamisessa. Gaia-X:n jäsenten 
toimesta tiedon tallennustapa muuttuu keksitetystä lähteeseen tallentamiseen 
jäsenten toimesta. Tiedon tarjoaja voi osallistua useisiin tietotiloihin kerralla, 
sillä tiedon tallennustapa voi olla sisäkkäistä ja päällekäistä. Datasuhteessa 
varmistetaan, että digitaalinen itsemääräämisoikeus toteutuu jokaisen palvelun-
tarjoajan osalta sekä kaiken kaikkiaan Gaia-X ekosysteemissä.  (Gaia-X, 2022c.)  

Liiketoiminnan ydintoiminnon osalta Gaia-X luo jäsenilleen liiketoiminta-
arvoa tarjoamalla sen sektoreiden yhteistyölle yhteiset säännöt niin sektoreiden 
sisällä kuin niiden välillä. Gaia-X:n liiketoiminnan ydintoiminto pienentää näin 
riskejä, minimoi haasteita, lisää mahdollisuuksia innovaatioon ja skaalautumi-
seen sekä luo uusia palveluita. Gaia-X määrittelee ja toiminnallistaa Gaia-X-
menettelyt, käytäntösäännöt ja tekniset spesifikaatiot yhteistyössä siihen kuu-
luvien hubien, komiteoiden ja työryhmien sekä jäsenten kanssa. Näin Gaia-X 
tarjoaa palveluja ja kehittää niitä eteenpäin turvallisella, läpinäkyvällä, avoimel-
la ja yhteentoimivalla tavalla. (Gaia-X, 2022c.)  

Gaia-X hanke liittyy laajempaan Euroopan komission strategiaan, sillä Sit-
ran (2021) mukaan Euroopan komission tavoittelee tulevasta vuosikymmenestä 
Euroopan “digitaalista vuosikymmentä”. Gaia-X-projekti vahvistaa Euroopan 
komission tavoitteena olevaa Euroopan dataa koskevaa itsemääräämisoikeutta 
ja digitaalista omavaraisuutta. Lisäksi Gaia-X-projektin voidaan nähdä vahvis-
tavan Euroopan vapaata markkinoille pääsyä ja uutta arvonluontia sekä yhteen 
toimivuutta, käyttäjäystävällisyyttä ja modulaarisuutta. 

5.3.1 Suomen Gaia-X yleistilanne 

Suomen kansallisen Gaia-X-verkoston koordinointivastuussa on Sitra. Sen rooli 
Suomen Gaia-X-projektissa on tuoda yhteen eri toimialojen toimijoita ekosys-
teemityön sekä käytännön kokeilujen osalta. Tämän lisäksi Sitra tukee toimialo-
ja toimialakohtaisten datan käyttötapausten sekä tavoitteiden tunnistamisessa 
ja Euroopan data-avaruuksien rakentamiseen osallistumisessa. Sitra pyrkii vah-
vistamaan suomalaisten yritysten kilpailukykyä sekä lisäämään niiden yhteis-
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työtä datan jakamisen hankkeissa Euroopan markkinoilla. Se tukee lisäksi suo-
malaisia yrityksiä eurooppalaisen data-avaruuskehityksen ja datatalouden toi-
mintaympäristön muutosten olennaisten tekijöiden ymmärtämisessä. (Sitra, 
2022a.) 

Sitran lisäksi Suomen Gaia-X-projektiin on osallistunut laajasti eri toimijoi-
ta, kuten valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, VTT, liikenne- ja 
viestintäministeriö, DIMECC, Business Finland ja Teknologiateollisuus sekä 
Elinkeinoelämän keskusliitto. Projektin sisällä perustettiin syksyllä 2021 seitse-
män toimialakohtaista työryhmää maatalouden, geoinformaation, teollisuusda-
tan, älykaupunkien, liikkumisen, kiertotalouden ja terveyden aloilta. Työryh-
mien tavoitteena on vuoden 2022 aikana luoda toimintamalli datan jakamiselle 
ja vuonna 2023 viedä toimintamalli käytännön tasolle sekä tunnistaa ja konsep-
toida datan jakamisen käyttötapauksia. Gaia-X-projekti jatkuu Sitran ohjaama-
na vuoden 2024 kesäkuuhun asti. (Sitra, 2022a.) 

Suomella on hyvä lähtötilanne Gaia-X-projektiin osallistumiselle. Suomen 
vahvuuksina Gaia-X:n rakentamisessa voidaan pitää Suomen digitaalista edel-
läkävijyyttä sekä pohjoismaista arvopohjaa. (Sitra, 2021.) Suomen sijoittuminen 
toistuvasti Euroopan kärkimaihin EU:n digitaalitalouden ja -yhteiskunnan in-
deksillä (DESI), jonka pohjalta EU-maita vertaillaan vuosittain (Valtioneuvosto, 
2022), voidaan pitää todisteena Suomen digitaalisesta edelläkävijyydestä. Suo-
mi sijoittui DESI-vertailusssa 2022 EU:n ykkössijalle pisteillä 69,6 kokonaispis-
temäärästä sata EU-maiden keskiarvon ollessa 52,3 (Valtioneuvosto, 2022).  

Tältä pohjalta Suomi on osallistunut aktiivisesti Gaia-X:n kehittämiseen ja 
Gaia-X:n valmistelutyöhön useiden eri alojen toimijoiden työpanoksella. Toimi-
joista VTT on osallistunut Gaia-X:n kehitystyöhön alusta lähtien yhteistyössä 
Business Finlandin sekä TEM:n kanssa. Suomen Gaia-X yhteistyössä politiikan 
näkemyksiä määrittelytyöhön ovat tarjonneet Valtiovarainministeriö sekä lii-
kenne- ja viestintäministeriö, ja yritysten näkökulmaa työssä ovat edustaneet 
Teknologiateollisuus, Elinkeinoelämän keskusliitto ja DIMECC sekä lukuisat 
yritykset. (Sitra, 2021.) 

5.3.2 Gaia-X terveyden toimialalla ja Health Data Space 

Tämän tutkimuksen tutkimusongelmien kannalta oleellista Suomen Gaia-X-
hankkeen toiminnassa on terveys toimialan toiminta hankkeen sisällä. Sitran 
(2022b) mukaan terveys toimialan työryhmä tavoittelee sillan rakentamista 
suomalaisten julkisen, yksityisen ja akateemisen kumppaniyhteisön sekä eu-
rooppalaisen Gaia-X Health hubin välille. Gaia-X Health hub kasvaa nopeasti ja 
terveyden työryhmä tarjoaa osallistujilleen suoraa kanavaa päästä vaikutta-
maan Gaia-X:n tiekarttaan aktiivisen eurooppalaisen yhteisön kautta. Lisäksi 
työryhmä tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitua hyvien yhteistyökumppanei-
den kanssa ympäri Eurooppaa.  

Eurooppalaisen Gaia-X Health Data Spacen tavoitteet ovat kattojärjestönä 
selvästi Suomen hubin tavoitteita laajemmat. Gaia-X:n (2022a) mukaan Health 
Data Space tavoittelee terveysalaa muuttavien teknologioiden ja pilviratkaisu-
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jen käytön edistämistä rakentamalla yksityisistä yrityksistä ja julkisista elimistä 
koostuvaa yhteenliittymää. Sen mukaan Gaia-X:n suojatulla ekosysteemillä olisi 
mahdollista ratkaista Covid-19-pandemian esiin nostamia ongelmia muun mu-
assa terveystietosiilojen yleisyyden ja järjestelmien puutteellisen yhteentoimi-
vuuden osalta. 

Gaia-X-hankkeen käytännön vaatimuksia Gaia-X ekosysteemin rakenta-
miseen osallistuville toimijoille käsitellään Gaia-X Policy Rules-dokumentissa, 
jonka vaatimuksia päivitetään säännöllisesti AISBL:n toimesta vaatimusten tar-
kentuessa. Policy Rules-dokumentin tarkoituksena on tunnistaa selkeät sääti-
met, joilla Gaia-X:n eurooppalaisia arvoja kuten läpinäkyvyyttä, avoimuutta, 
tietosuojaa, datan suojausta sekä siirrettävyyttä voidaan demonstroida.  Policy 
Rules-dokumentissa esitettyjen tavoitteiden vaatimustenmukaisuus voidaan 
dokumentin mukaan saavuttaa huolehtimalla Gaia-X:n julkaisemien standar-
dien, sertifikaattien ja käytännesääntöjen (codes of conduct) noudattamisesta. 
Gaia-X standardeiksi hyväksyttävien standardien lisäys ja ylläpito suoritetaan 
osana merkinnän kriteerien dokumenttia (WG-label) ja luottamuksen viiteke-
hyksen dokumenttia (WG compliance). Jos tällaisia työkaluja ei ole saatavilla tai 
niillä ei ole hyväksyttyä esittää vaatimustenmukaisuutta, erityisiä menetelmiä 
voidaan kehittää ja niiden sisällyttämisestä palvelutarjonnan itsekuvaukseen 
voidaan sopia Gaia-X:n sisäisesti. Policy Rules:n korkean tason tavoitteiden 
saavuttamiseksi Gaia-X:ssä seurataan aktiivisesti ajankohtaisen Euroopan ky-
berturvallisuuden pilvipalvelujen sertifiointijärjestelmän kenttää (EU:n pilvi-
palvelujärjestelmä tai EUCS). EUCS:n valmistuessa Gaia-X saattaa harkita Poli-
cy Rules:n mukauttamista sen tavoitteiden kanssa yhteneväiseksi. (Gaia-X, 
2022b.) 
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6 TILANNEKUVA JA TUTKIMUKSEN TEOREETTI-
NEN VIITEKEHYS 

6.1 Tilannekuva 

Tämän tutkimuksen kirjallisuuskatsaus koostuu johdannosta, neljästä teorialu-
vusta sekä yhteenvedosta. Tässä luvussa on tarkoitus koota yhteen kirjallisuus-
katsauksen tulokset sekä rakentaa tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Teoreet-
tinen viitekehys antaa aihepiirin kirjallisuuden näkökulmasta vastaukset tutki-
muksen tutkimuskysymyksiin: “Millaisia vaatimuksia ja haasteita Kanta-palvelujen 
ja avoimen datan ekosysteemin yhteensopivuudesta voidaan havaita?” sekä “Millä ta-
voilla avoimen datan ekosysteemi voisi hyödyttää Kanta-palveluja niiden tietojärjestel-
mien hankinnoissa sekä laajemmin Suomen julkista terveydenhuoltoa?”. Viitekehys 
tarjoaa teoreettisen mallin Kanta-palvelujen hankintojen sekä avoimen datan 
ekosysteemin Kanta-palveluihin yhteensovittamisen osalta. Tässä luvussa esi-
tettävää teoreettista viitekehystä hyödynnetään tutkimuksessa myöhemmin 
pohjana empiirisen osion tulosten tulkinnalle ja sen tarkastelulle, vastaako ai-
hepiirin kirjallisuus tutkimuskysymyksiin riittävän kattavasti vai vaatiiko teo-
reettinen malli empirian perusteella täydentämistä.  

Julkisella sektorilla on oma roolinsa ja tehtävänsä terveydenhuollossa. 
Sote-uudistus vaikuttaa julkisen sektorin toimintaan paljon, sillä kunnalliset 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle. 
Myös Kanta-palvelut kuuluvat näihin hyvinvointialueiden vastuualueisiin, sillä 
sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueet luopuvat luopuvat kokonaan kun-
nallisista toimintayksiköistään, ja siirtyvät osaksi Kanta-palveluita. (Kanta, 
2022a.) 

Kirjallisuudesta huomattiin, että keskeistä julkisissa tietojärjestelmähan-
kinnoissa on hankintojen lainsäädäntö sekä EU-tasolla että kansallisesti. Julkis-
ten hankintojen tarkan sääntelyn tarkoituksena onkin Karinkannan ja Lahtisen 
(2017) mukaan julkisten resurssien tehokas käyttö. Usein julkisella sektorilla 
tietojärjestelmähankintojen toteutuksessa on mukana useita eri sidosryhmiä ja 
näillä eri toimijoilla voi Moen (2014) mukaan olla erilaisia tavoitteita hankitta-
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van järjestelmän suhteen. Tämä voi aiheuttaa hankinnan määrittelyn haasteita 
(Moe & Päivärinta, 2013). Toisaalta myös toimittajariippuvuus voi olla julkisten 
hankintojen keskeinen haaste. Hankintayksikön ammattitaidottomuus voi joh-
taa siihen, että järjestelmän jatkokehitys on edullisempaa ottaa samalta toimitta-
jalta kuin se on alun perin hankittu (Paukku & Puhakainen, 2020). 

Suomen julkisen terveydenhuollon tietojärjestelmien nykytilassa keskeistä 
ovat kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön sekä Euroopan tason data-
avaruuden luomisen vaikutukset terveydenhuollon tietojärjestelmiin Suomessa 
(Euroopan komissio, 2022f). Terveysdatan hyötykäyttö on aktiivinen kehitys-
kohde Euroopassa (Reponen ym., 2021) ja Sitran (2022c) mukaan tavoitteena on 
saumaton pääsy dataan sijainnista riippumatta Euroopassa.  

Kanta-palvelut ovat keskeinen osa sote-kokonaisarkkitehtuuria, jolla pyri-
tään varmistamaan potilastietojen yhdenmukainen ja tietoturvallinen käsittely 
kansallisesti (Kanta, 2020b). Kanta-palveluiden kehityksessä on STM:n (2021c) 
mukaan mukana useita eri toimijoita ja palveluita kehitetään jatkuvasti. 

Avoimen datan ekosysteemeihin liittyy paljon haasteita ja vähän hyötyjä 
ja ne voidaan jakaa fokusryhmiin. Runeson ym. (2021) esittää, että avoimen da-
tan ekosysteemin hyödyt keskittyvät yhteistyön arvoon, kun taas haasteet liit-
tyvät esimerkiksi myös lakeihin, kilpailuun sekä ekosysteemin kypsyyteen. 
Myös Gaia-X on avoimen datan ekosysteemi, jota kehitetään Euroopan tasolla, 
mutta myös Suomessa omassa hubissaan. Gaia-X-hankkeen keskiössä on ter-
veysdatan siiloutumisen vähentäminen (Gaia-X, 2022a) sekä yhteistyön luomi-
nen yksityisen ja julkisen sektorin välille (Sitra, 2022b).  

6.2 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Kirjallisuuden perusteella voitiin löytää keskeisiä teemaryhmiä, jotka vaikutta-
vat Kanta-palveluiden liittämiseen avoimen datan ekosysteemiin, sekä sen vai-
kutuksia järjestelmähankintoihin. Teemaryhmiä on viisi ja ne ovat Runesonin 
ym. (2021) esittämistä avoimen datan ekosysteemin haasteista koostuvia, mutta 
osa teemaryhmistä on myös keskeisesti Suomen julkisiin hankintoihin liittyviä. 
Teemaryhmät ovat avoimen datan ekosysteemiin liittyen Standardien ja lisens-
sien puute tai eriäväisyys ja Datan kustannukset (Runeson ym., 2021). Toinen 
ryhmä on Poliittiset, oikeudelliset ja kulttuuriset tekijät (Runeson ym., 2021; 
Sharon & Lucivero, 2019). Julkisten hankintojen osalta keskeisiä teemaryhmiä 
ovat Sharman (2020) mukaan Julkisten hankintojen prosessilähtöisyys ja Valtio-
varainministeriön (2020a) mukaan Hankintojen suunnittelun sekä toimittaja- ja 
sopimushallinnan monimutkaisuus. 

Tässä teoreettisessa viitekehyksessä esitetään teemaryhmät ja niitä puolta-
vat kirjallisuuden tekijät koottuna taulukkoon. Kirjallisuudesta nostetut tekijät 
ovat puoltavia tekijöitä, estäviä tekijöitä, vaatimuksia, haasteita tai hyötyjä, kun 
kontekstina on Kanta-palveluiden mahdollinen liittyminen avoimen datan 
ekosysteemiin. Tämän vuoksi taulukossa 1 jaotellaan kirjallisuudesta tehdyt 
nostot edellä mainitusti. Tätä taulukkoa hyödynnetään tässä tutkimuksessa 
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myöhemmin viitekehyksenä. Seuraavana esitetään teemaryhmät lyhyesti, jonka 
jälkeen seuraa tutkimuksen viitekehys (taulukko 1). 

 

• Standardien ja lisenssien puute tai eriäväisyys: Ensimmäinen tut-
kimuksen viitekehykseen valittu teema on standardien ja lisenssien 
puute tai eriäväisyys. Teemaryhmä on kirjallisuuden perusteella 
avoimen datan ekosysteemin keskeinen haaste.   Standardien ja li-
senssien puute esitetään kirjallisuudessa haasteena johdonmukai-
suudelle, sillä useiden eri toimijoiden mukanaolo vaatii yhteisiä lin-
jauksia ja samanlaisia suuntaviivoja. Seurauksena tällä voi olla se, 
että yhteisiä palveluita on vaikea toteuttaa valtioiden välillä.  

 

• Datan kustannukset: Kirjallisuudessa datan kustannukset esitetään 
sekä haasteena että hyötynä avoimen datan ekosysteemin toimin-
nalle. Hyötyjä ovat kustannusten laskeminen tiedon jakamisen seu-
rauksena, ja tämän vuoksi ekosysteemeihin voi osallistua myös 
pienempiä toimijoita. Pienemmät toimijat voivat ottaa osaa ekosys-
teemeihin, sillä jokaisen toimijan ei tarvitse laittaa budjettia niin 
paljoa datan keräämiseen. Toisaalta kirjallisuuden mukaan dataa 
voi joutua prosessoimaan eri muotoon ennen sen syöttämistä 
ekosysteemiin, joka taas tuo lisää kustannuksia. Datan kustannus-
ten teemaan kuuluu keskeisesti myös tarve yhteisille laitteistoille ja 
malleille, joiden avulla eri toimijat voivat toimia yhteistyössä. Tämä 
voi myös vaatia hankintoja esimerkiksi laitteistojen suhteen, mikä 
luo lisäkustannuksia ekosysteemiin osallistuville tahoille.  

 

• Poliittiset, oikeudelliset ja kulttuuriset tekijät: Kirjallisuudessa esite-
tään, että eri maiden politiikka, lait ja kulttuuri voi haastaa maiden 
välistä yhteistyötä ekosysteemeissä. Esimerkiksi kansalliset lait ku-
ten asiakastietolaki antavat linjaukset sille, kuinka asiakas- ja poti-
lastietoja tulee käsitellä Suomessa ja tämä voi erota muiden Euroo-
pan maiden lakeihin ja haastaa yhteistyötä. Myös poliittisella tasol-
la tehdyt kehityspäätökset voivat vaikuttaa siihen, kuinka uusia 
projekteja kohtaan suhtaudutaan. Toisaalta nämä kehityssuunnat 
ovat myös puoltava tekijä terveysdatan hyötykäyttöä kohtaan Eu-
roopassa.  

 

• Julkisten hankintojen prosessilähtöisyys: Teemaryhmässä keskeistä 
on kirjallisuuden perusteella EU:n direktiivit ja siihen pohjautuva 
Suomen kansallinen hankintalaki. Hankintalakia tulee noudattaa 
julkisia hankintoja tehtäessä, ja tämän vuoksi hankinnat ovat pro-
sesseja. Prosessilähtöinen julkisten hankintojen toteuttaminen pe-
rustuu lain noudattamiseen ja se antaa vaatimuksensa hankintojen 
toteutukseen. 
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• Hankintojen suunnittelun sekä toimittaja- ja sopimushallinnan mo-
nimutkaisuus: Teemaryhmän fokus on keskeisissä julkisten hankin-
tojen toteuttamisen keskeisissä haasteissa Suomessa. Kirjallisuudes-
sa esitetään, että julkisten hankintojen kokonaisuudet ovat usein 
monimutkaisia kokonaisuuksia, ja keskeiset haasteet ovat hankinto-
jen määrittely, tarjouspyyntöjen laadinta ja tarjousten vertailu. 
Myös yhteisten järjestelmien puute on haaste esimerkiksi hankinto-
jen suunnittelussa ja sopimushallinnassa. Teemaryhmä korostuu 
vahvasti Suomen julkisten hankintojen haasteissa aikaisemmassa 
kirjallisuudessa, minkä vuoksi se antaa oman kulmansa, kun tar-
kastellaan Kanta-palveluiden mahdollista liittämistä avoimen datan 
ekosysteemiin ja tämän vaikutusta järjestelmähankintoihin. 

 
TAULUKKO 1 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys: Kanta-palveluiden ja avoimen datan 
ekosysteemin liittämisen hyödyt, haasteet, vaatimukset, puoltavat ja estävät tekijät. 

Teemaryhmä Kirjallisuuden tekijät Hyöty, haas-
te, vaatimus, 
puoltava te-
kijä, estävä 
tekijä 

Standardien ja lisens-
sien puute tai eriäväi-
syys (Runeson ym., 
2021). 

Vaihtelevat lisenssit vaikeuttavat tietojen ja-
kamista ja käyttöä (Immonen ym., 2014). 

Haaste 

Ei standardisoidut sovellusliittymät aiheutta-
vat muun muassa sen, että on vaikeaa luoda 
palveluita, jotka toimivat eri alueilla ja eri 
maissa (Immonen ym., 2014). 

Haaste 

Kanta-palveluissa käytettävät tietotyypit eli 
eri asioiden esitystavat ovat sitovia (HL7 Fin-
land ry, 2020). 

Vaatimus 

Tarkemmin Kanta-palveluihin hyväksyttävis-
tä tietorakenteista määrätään THL:n määräyk-
sissä (STM, 2021d). 

Vaatimus 

Datan kustannukset 
(Runeson ym., 2021). 

Dataa voidaan joutua prosessoimaan ennen 
sen syöttämistä avoimeen dataekosysteemiin 
(Welle Donker & van Loenen, 2017). 

Haaste 

Tarve yhteisille malleille ja laitteistoille (Rune-
son ym., 2021). 

Vaatimus 

Avoin dataekosysteemi mahdollistaa pienem-
pien toimijoiden mukanaolon ekosysteemissä, 
koska tietoa ja resursseja jaetaan (Runeson 
ym., 2021). 

Hyöty 

Datan kustannukset nousevat kasvavan data-
määrän myötä (Runeson ym., 2021). 

Haaste 

Datan keräämisen kustannukset laskevat, sillä 
tietoa jaetaan (Runeson ym., 2021). 

Hyöty 

     (jatkuu) 
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TAULUKKO 1 Tutkimuksen viitekehys (jatkuu). 

 
Teemaryhmä Kirjallisuuden tekijät Hyöty, haas-

te, vaatimus, 
puoltava 
tekijä, estävä 
tekijä 

Poliittiset, oikeudelliset ja 
kulttuuriset tekijät (Ru-
neson ym., 2021; Sharon 
& Lucivero, 2019 ). 

Asiakastietolain 9 § mukaan tietojärjestelmien 
asiakasasiakirjojen tietorakenteilta vaaditaan 
jatkossa yhteensopivuutta Kanta-palvelujen 
kanssa (STM, 2021d). 

Vaatimus 

Toissijaista henkilötietoa luovutetaan Suomes-
sa ainoastaan laissa määriteltyihin tarkoituk-
siin (Findata, 2022). 

Estävä tekijä 

Terveydenhuollon kontekstissa avoimen da-
taekosysteemin haasteet keskittyvät datan 
tuottajien eli yksilöiden oikeuksiin heidän 
omiin terveystietoihinsa ekosysteemeissä (Sha-
ron & Lucivero, 2019). 

Haaste 

Vastuukysymykset (Welle Donker & van Loe-
nen, 2017). 

Haaste 

Lakien ja kulttuurien erot voivat haastaa yh-
teistyötä eri toimijoiden välillä (Sharon & Lu-
civero 2019). 

Haaste 

 
 
 
 

 
 
 
  

Tarve yhteistyölle datan keräämisessä (Rune-
son ym., 2021). 

Vaatimus 

Euroopan Unionin direktiivit ohjaavat kohti 
potilaan liikkuvuutta ja valinnanvapautta Eu-
roopassa, minkä vuoksi kansallinen ratkaisu 
potilastietojen hallinnointiin ei välttämättä ole 
enää riittävä (Reponen ym., 2021). 

Puoltava 
tekijä 

Kaikki mukana olevat organisaatiot eivät vält-
tämättä halua jakaa dataansa kilpailuedun 
vuoksi muille organisaatioille (Runeson ym., 
2021). 

Haaste 

Täysin toimivan ekosysteemin rakentaminen 
on hidasta (Heimstädt ym., 2014). 

Haaste 

Terveysdatan toisiokäytössä Sitran koordi-
noima monikansallinen TEHDAS-
yhteistoimintahanke (Joint Action Towards the 
European Health Data Space) tavoittelee Eu-
rooppaan yhteisiä periaatteita terveysdatan 
hyötykäytölle. Hankkeen keskeinen tuotos on 
eurooppalainen hallintomalli terveysdatan 
hyötykäyttöön. (Reponen ym., 2021.) 

Puoltava 
tekijä ja 
haaste 

Kanta-arkkitehtuurissa oleva eHealth-verkosto 
on perustettu Euroopan parlamentin sekä 
neuvoston vuonna 2011 voimaan tulleen direk-
tiivin perusteella (Euroopan komissio, 2012). 

Puoltava 
tekijä ja 
haaste 

     (jatkuu) 
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TAULUKKO 1 Tutkimuksen viitekehys (jatkuu). 

 

Teemaryhmä Kirjallisuuden tekijät Hyöty, haas-
te, vaatimus, 
puoltava 
tekijä, estävä 
tekijä 

Poliittiset, oikeudelliset ja 
kulttuuriset tekijät (jat-
kuu). 

Visio Euroopan digitaaliselle muutokselle vuo-
teen 2030 mennessä (Euroopan komissio, 
2021a). 

Puoltava 
tekijä 

Euroopan terveysdatan avaruuden tavoitteena 
on saumaton ja turvallinen pääsy terveysda-
taan, maantieteellisestä sijainnista huolimatta 
(Sitra, 2022c). 

Puoltava 
tekijä 

Terveysdatan käyttö on aktiivinen kehitys-
kohde Euroopassa (Reponen ym., 2021). 

Puoltava 
tekijä 

Julkisten hankintojen 
prosessilähtöisyys 
(Sharma, 2020). 

Julkisia hankintoja ohjaavat EU-
hankintadirektiivit (TEM, 2021e). 

Vaatimus 

EU:n hankintadirektiivien pohjalta Suomessa 
hankintoja ohjaa kansallinen hankintalaki 
(Pekkala ym., 2019). 

Vaatimus 

Estää harmaan talouden ja korruption synty-
mistä (Sharma, 2020). 

Hyöty 

Julkisia hankintoja tehdään näennäisesti hyvin 
hataralta teoreettiselta pohjalta, hankintoja 
tehdään talous edellä (Flynn & Davis, 2014). 

Haaste 

Hankintojen suunnitte-
lun sekä toimittaja- ja 
sopimushallinnan mo-
nimutkaisuus (Valtiova-
rainministeriö, 2020a). 

Yhteisten järjestelmien puute (Valtiovarainmi-
nisteriö, 2020a). 

Haaste 

Hankinnan kohteen monimutkaisuus sekä suu-
ruus luovat haasteita hankkeen määrittelyyn, 
tarjouspyyntöjen laadintaan sekä tarjousten 
vertailuun (Valtiovarainministeriö, 2020a). 

Haaste 

Prosessin monimutkaisuuden myötä pienet 
yritykset voivat jättää osallistumatta erilaisiin 
hankintakilpailuihin taloudellisista syistä (Moe 
& Päivärinta, 2013). 

Haaste 

Järjestelmien toimittajapuolella on keskeisiä 
toimijoita, jotka hallitsevat markkinoita (Johan-
nessen, Obstfelder ja Lotherington, 2012). 

Haaste 

Hankintayksikön ammattitaidon puutteen 
vuoksi järjestelmän jatkokehitys voi olla edulli-
sempaa ottaa samalta palveluntarjoajalta kuin 
se on alun perin hankittu (Paukku & Puhakai-
nen, 2020). 

Haaste 
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7 TUTKIMUSMENETELMÄ JA TUTKIMUKSEN 
KULKU 

7.1 Kirjallisuuden keruu 

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa pyritään kuvaamaan kokonaiskuva 
Suomen julkisten tietojärjestelmien nykytilasta sekä tietojärjestelmiä koskevasta 
lainsäädännöstä. Katsauksessa pyritään myös luomaan kokonaiskuva julkisen 
terveydenhuollon tietojärjestelmien hankinnoista prosessina sekä julkisten han-
kintojen kehityksestä Suomessa. Tarkoituksena aiemmalla kirjallisuudella on 
avata kattavasti ja monipuolisesti julkisen sektorin tietojärjestelmien ja hankin-
tojen nykytilaa.  

Tutkimuksen kirjallisuuden sekä artikkeleiden hakeminen on tehty säh-
köisesti käyttäen Jyväskylän yliopiston JykDok -kirjastoa, Google Scholar -
hakupalvelua, ResearchGate -yhteisöä ja Googlea sellaisenaan. Hakusanoina on 
käytetty muun muassa seuraavia: “asiakastietolaki”, “toisiolaki”, “datan toisio-
käyttö”, “julkinen sektori” “Kanta-palvelut”, “open data ecosystem”, “julkiset 
hankinnat”, “sote-uudistus”.  Hakusanoja on yhdistelty ja löydettyjen artikke-
leiden ja kirjojen lähdeluetteloista on löydetty uusia, relevantteja lähteitä. Kirjal-
lisuuskatsauksessa käytetyt lähteet on valikoitu niin, että ne ovat relevantteja 
tutkimuksen aiheen suhteen ja sopivuutta on arvioitu artikkelin tai kirjan otsi-
kon, tiivistelmän ja kokonaissisällön perustein. Lähteiden luotettavuuden arvi-
oinnin kriteerinä oli, että käytetyt tutkimusartikkelit ovat vertaisarvioituja ja 
kirjat ovat lainattavissa esimerkiksi Jyväskylän yliopiston kirjastosta. Koska 
Suomen julkisiin tietojärjestelmiin sekä julkisiin hankintoihin liittyy paljon laki-
asioita, on lähteissä mukana paljon tutkimuskirjallisuuden lisäksi lakiin ja po-
liittisiin päätöksiin liittyviä lähteitä. Näiden lähteiden luotettavuus on arvioitu 
siten, että julkaisut ovat valtion eri laitosten julkaisuja ja täten luotettavia. Läh-
deluetteloon on näin päätynyt yhteensä 151 lähdettä. 
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7.2 Tutkimuskysymykset ja tutkimusmenetelmä 

Tässä pro gradu -tutkielmassa on kaksi tutkimuskysymystä. Nämä ovat: 
 

• Millaisia vaatimuksia ja haasteita Kanta-palvelujen ja avoimen datan 
ekosysteemin yhteensopivuudesta voidaan havaita? 

 

• Millä tavoilla avoimen datan ekosysteemi voisi hyödyttää Kanta-
palveluja niiden tietojärjestelmien hankinnoissa sekä laajemmin Suomen 
julkista terveydenhuoltoa? 

 
Tutkimuksen empiirinen aineisto kerätään puolistrukturoidun haastattelutut-
kimuksen (semi-structured interview) avulla. Gallettan ja Crossin (2013) mu-
kaan puolistrukturoitu haastattelututkimus mahdollistaa haastatteluun osallis-
tujien vastausten selkeyttämistä esimerkiksi jatkokysymysten avuin. Heidän 
mukaansa myös tutkimuskysymysten on oltava avoimia, ja tällaisen keskuste-
levuuden ja avoimuuden vuoksi puolistrukturoitu haastattelutapa valittiin tä-
hän tutkimukseen.  Puolistrukturoidun haastattelututkimuksen etuna on sen 
joustavavuus haastattelutilanteissa ja sen avulla saadaan vastauksia tutkimus-
kysymyksiin jäsennellysti. Samalla haastattelussa jätetään tilaa myös haastatel-
taville tarjota uusia näkemyksiä tutkimuksen aiheeseen. (Galletta & Cross, 2013.) 
Mahdollisuuden tarjoaminen uusien näkemysten antamiseen haastattelun ai-
heista koettiin tässä tutkimuksessa tärkeäksi, sillä tutkimuksen haastateltavat 
ovat haastattelun aihepiirin asiantuntijoita, ja haastattelun liika strukturointi 
voisi vaarantaa heidän kokonaisvaltaisen näkemyksensä saamisen aihepiiristä. 

Haastateltaviksi valikoituneiden Kanta-palveluiden asiantuntijoiden arvi-
oitiin pystyvät parhaiten tarjoamaan näkemyksensä Kanta-palveluiden ja Gaia-
X:n arkkitehtuurin yhteensopivuudesta, kun he voivat tarkentaa vastauksiaan 
myös haastattelukysymysten ulkopuolelle, mikäli haastattelukysymykset eivät 
kata kaikkia heidän näkemyksiään. Haastatteluissa on huomioitu, ettei haastat-
telukysymyksissä ole välttämättä osattu huomioida kaikkia haastateltavien 
mahdollisesti esiin nostamia näkökulmia haastattelijoiden vähäisemmän aihe-
piirin tuntemuksen vuoksi. Tästä syystä täysin rakenteinen haastattelututki-
muksen ei nähty soveltuvan tähän tutkimukseen, sillä se ei olisi mahdollistanut 
asiantuntijoille tarvittaessa heidän vastaustensa laajentamista haastattelukysy-
mysten ulkopuolelle. 

7.3 Haastattelut 

Tutkimuksen haastattelun kohdejoukko on Kanta-palveluiden kehityksessä 
työskentelevät asiantuntijat. Heiltä kysytään mielipiteitä järjestelmähankintoi-
hin sekä avoimen datan ekosysteemeihin liittyen Kanta-palvelut ja niiden tule-
vaisuuden kontekstista katsottuna. Haastattelukysymykset esitetään haastatel-
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taville samassa järjestyksessä ja jokainen kysymys kysytään, jotta vastauksia 
voidaan vertailla. Haastattelun vastauksia pyritään peilaamaan luotuun kirjalli-
suuden yhteenvetoon. Myös lisäkysymyksiä ja tarkennuksia esitetään haastatel-
taville puolistrukturoidun haastattelun mukaisesti (Galletta & Cross, 2013). 

7.3.1 Haastateltavien valinta  

Haastateltavien valinta aloitettiin vuoden 2021 joulukuussa, jolloin sähköpostit-
se tiedusteltiin haastattelumahdollisuuksista Sote-KA -ryhmän sekä kahden 
Kelan Kanta-palveluiden kehitykseen ja hankintoihin liittyvän sähköpostiosoi-
teen kautta. Tiedustelu aloitettiin näistä ryhmistä, sillä Sote-Ka -ryhmä vastaa 
sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurista ja työryhmään kuuluu 
kattavasti aihepiirin viranomaisasiantuntijoita. Näiden asiantuntijoiden ajatel-
tiin voivan sisäisesti arvioida parhaiten sitä, ketkä heistä sopisivat tähän aihe-
piiriin haastateltaviksi ja näin ehdottaa tätä tutkimusta varten tutkimukseen 
sopivia haastateltavia. Kela valikoitui toiseksi yhteydenoton kohteeksi, sillä Ke-
lan vastuulla on Kanta-palveluiden käytännön toteutus kirjallisuuden perus-
teella. Näin myös Kelassa tiedettiin olevan asiantuntemusta tutkimuksen aihe-
piiristä ja myös Kelan kohdalla yleisiä sähköpostiosoitteita lähestyttiin, jotta 
arvio tutkimukseen parhaiten sopivista haastateltavista toteutuisi sisäisesti Ke-
lassa.  

Vastauksena ensimmäiseen haastateltavien kartoitukseen Sote KA -ryhmä 
ohjasi ottamaan yhteyttä Kanta-palveluiden arkkitehtuurista vastaaviin työnte-
kijöihin. Kanta-palveluiden kehitykseen ja hankintoihin liittyviin yleisiin säh-
köpostiosoitteisiin lähetettyihin sähköposteihin ei vastattu, minkä vuoksi Kan-
ta-palveluiden kehityksen asiakaspalvelua lähestyttiin puhelimitse. Sieltä ohjat-
tiin ottamaan yhteyttä Kanta-palveluiden kehittämisen arkkitehtuuri puolelle 
samoin kuin Sote Ka -ryhmästä oli ohjattu. Tästä syystä ensimmäiseksi haasta-
teltavaksi valikoitui sekä Kelan asiakaspalvelun että Sote KA -ryhmän ehdot-
tama asiantuntija.   

Tätä Kelan arkkitehtuuripuolella työskentelevää työntekijää haastateltiin 
suositusten pohjalta tammikuun 2022 loppupuolella. Haastateltavien valinta 
vaikeutui kuitenkin ensimmäisen haastattelun jälkeen, sillä haastateltava totesi 
haastattelun lopuksi, etteivät Kelan asiantuntijat tule antamaan muita haastatte-
luja tätä aihepiiriä koskien. Haastateltavan mukaan hänen näkemyksensä edus-
tavat koko Kelan näkemystä aihepiiristä, eikä muilla asiantuntijoilla arkkiteh-
tuuripuolelta olisi mitään lisättävää aiheeseen Kanta-palvelujen arkkitehtuurin 
näkökulmasta. Tutkimuksen sote-lainsäädännön näkökulmien tarkentamiseksi 
haastateltava ehdotti ottamaan yhteyttä Kelalla työskentelevään juristiin, joka 
kuitenkin muutaman sähköpostin vaihdon jälkeen kieltäytyi haastattelusta. 
Helmikuussa 2022 ensimmäisen haastateltavan näkemys siitä, että hänen haas-
tattelunsa edusti koko Kelan näkemystä, varmistettiin sähköpostitse yhteyden-
otolla Kanta-palveluihin liittyvään, korkeamman tason henkilöön. Hän vahvisti, 
ettei Kela tule antamaan tutkimukseen enää uusia haastatteluja.  
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Näiden Kelan kannanottojen jälkeen haastateltavien hakua laajennettiin toimit-
tajapuolelle sekä viranomaispuolelta THL:ään. Toimittajapuolelta yhteyttä otet-
tiin tämän tutkimuksen ohjaajan neuvomaan henkilöön ja THL:n puolelta Kan-
ta-palvelujen johtoryhmään kuuluvaan asiantuntijaan. Yhteydenoton jälkeen 
jätimme THL:n sisäisesti arvioitavaksi montako haastateltavaa haastatteluun 
voisi osallistua. Tällä tavoin aihepiirin asiantuntijoita valikoitui lopulta kolme 
THL:n asiantuntijaa ja yksi toimittajapuolen asiantuntija. Tutkimuksen aihepii-
riin sopivien haastateltavien löytäminen kesti kokonaisuudessaan puoli vuotta 
(marraskuu 2021 - huhtikuu 2022). Haastateltavien määrä määräytyi pakon sa-
nelemana, sillä vapaaehtoisia, aihepiirin tuntevia haastateltavia ei löytynyt 
haastatteluihin valikoituneita viittä haastateltavaa enempää.   

Sopivaa haastateltavien määrää voi kvalitatiivisessa tutkimuksessa tavoi-
tella muutamien eri menetelmien avulla. Tässä tutkimuksessa haastateltavien 
valinnassa hyödynnettiin Tuomen ja Sarajärven (2002) esittämistä harkinnanva-
raisen otoksen menetelmistä lumipallo-otantaa sekä eliittiotantaa. Lumipallo-
otannassa haastateltavia kartoitetaan avainhenkilön avulla, joka johdattaa taas 
tutkijan seuraavan haastateltavan luokse (Tuomi & Sarajärvi, 2002). Tätä mene-
telmää noudatettiin haastattelupyyntöjen alkuvaiheessa, kun tutkimuksessa 
lähestyttiin ensin ryhmiä, joita pyydettiin välittämään haastattelukutsua eteen-
päin. Lumipallomenetelmä tuli kuitenkin keskeytetyksi, kun Kelan haastatelta-
va kieltäytyi välittämästä viestiä Kelassa eteenpäin. Tästä syystä tutkimuksessa 
siirryttiin eliittiotantaan, jossa haastatteluun pyydettiin haastateltavia, joilla ar-
vioitiin otannan mukaisesti olevan parhaiten tietoa tutkimuksen aihepiiristä 
(Tuomi & Sarajärvi, 2002). Tässä tutkimuksessa menetelmää noudatettiin toi-
mittajapuolen haastateltavan sekä THL:n haastateltavien kohdalla. Nämä haas-
tateltavat valittiin, sillä heillä arvioitiin olevan tietoa tutkimuksen aihepiiristä. 
Lopulta THL:n kohdalta päädyttiin noudattamaan eliittivalinnan lisäksi lumi-
pallomenetelmää, minkä seurauksena tutkimuksen lopulliseksi haastateltavien 
määräksi THL:stä muodostui kolme haastateltavaa 

7.3.2 Haastattelujen toteutus  

Haastattelut toteutettiin Teams-videoneuvottelu sovellusta käyttäen. 
Videoneuvottelu valikoitui tutkimuksen haastattelutavaksi, sillä haastattelujen 
aikaan vallinneessa COVID-19 tilanteessa vallitsi etätyösuositus. Lisäksi 
haastateltavat asiantuntijat  työskentelivät eri paikkakunnilla, minkä vuoksi 
videoneuvottelun todettiin olevan tähän tutkimukseen paras haastattelutapa 
sen kustannustehokkuuden ja joustavuuden vuoksi. Ruusuvuoren, Nikanderin, 
ja Hyvärisen (2010) mukaan haastattelututkimuksessa tutkimuskysymykset 
eivät ole samat kuin haastattelukysymykset. Tämän vuoksi 
haastattelukysymyksillä pyrittiin saamaan informaatiota ja näkökulmia 
aihealueista. Tarkoituksena haastattelututkimuksessa tarkoituksena ei ole saada 
täysin suoria vastauksia tutkimuskysymyksiin haastattelukysymyksillä. 

Jokainen haastattelu sisälsi kysymyksiä Kanta-palveluihin tehtävistä 
järjestelmähankinnoista sekä avoimen datan ekosysteemin yhteensopivuudesta 
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Kanta-palveluihin. Avoimen datan ekosysteemi, johon Kanta-palveluiden 
yhteensopivuutta tässä tutkimuksessa selvitettiin on Gaia-X. Haastateltavat  
perehtyivät Gaia-X-ekosysteemiin ennakkomateriaalin pohjalta, minkä lisäksi 
heille jokaiselle pidettiin ennen haastattelun alkua lyhyt esitelmä Gaia-X:stä. 
Haastateltavia ohjeistettiin vastaamaan jokaiseen kysymykseen oman 
tietotasonsa mukaan ja ensimmäitä haastattelua seuranneissa haastatteluissa 
haastateltaville myös avattiin syitä sille, miksi jokainen haastattelurungon 
kysymys kysytään, vaikka he olisivatkin jo osittain tai kokonaan vastanneet 
seuraavaan kysymykseen edeltäneessä vastauksessaan. Tällä tavoin pyrittiin 
siihen, että jokainen haastateltava vastasi jokaiseen etukäteen määriteltyyn 
kysymykseen. 

Haastattelut tallennettiin Teams-videoneuvottelu sovelluksen 
tallennusominaisuudella. Haastattelut tallennettiin heti haastattelun jälkeen 
toisen haastattelijoista tietokoneelle. Äänityksen epäonnistumiseen varauduttiin 
haastattelijoiden tekemillä haastattelujen aikaisilla muistiinpanoilla, joissa 
haastateltavan vastaukset kirjattiin ylös Microsoft Word -tiedostoon. 
Haastatteluja pidettiin yhteensä 5 kappaletta ja haastattelut kestivät yhteensä 
noin 2 tuntia ja 18 minuuttia 

Haastateltavia pyrittiin saamaan tutkimukseen pääosin sähköpostitse. 
Haastattelujen toteutus viivästyi merkittävästi haastateltavien valinnassa 
esiintyneiden haasteiden vuoksi. Ensimmäisen haastateltavan haastattelusta 
välittyi haastattelijoille haastateltavan asenne aihetta kohtaan. Yhteydenottoja 
Kelaan kuitenkin jatkettiin, sillä Sote KA -ryhmän näkemyksen mukaan juuri 
Kelan Kanta-arkkitehtuurin asiantuntijat olisivat olleet tämän tutkimuksen 
aihepiiriin parhaiten soveltuvia haastateltavia. Sama näkemys nousi esiin myös 
THL:n puolelta, kun sähköpostien välityksellä eräs korkeassa asemassa THL:ssä 
työskentelevistä THL:n asiantuntijoista totesi viranomaisten työnjaosta 
seuraavasti:  
 
“Varsinaiset tekniset ratkaisut ja hankinnat Kanta-palvelujen osalta tehdään Kelassa, 
joten jos keskitytte tiedonsiirtostandardeihin tai tekniikkaan, niin paras asiantuntemus 
on varmasti Kelan Kanta-palveluissa.”  
 
Kuitenkin myös muiden Kelan asiantuntijoiden vastauksista nousi esiin 
asenteellisuutta tutkimuksen aihepiiriä kohtaan ja he kaikki kieltäytyivät 
haastatteluista, mikä johti haastateltavien haun laajentamiseen 
toimittajapuolelle sekä THL asiantuntijoihin. Seuraavissa taulukoissa (taulukko 
2, taulukko 3) esitetään kontaktointitavat ja määrät haastateltavien 
löytämiseksi. Taulokko 2 sisältää sähköpostilistat, joihin otettiin yhteyttä 
haastattelupyynnön jakamiseksi. Taulukossa 3 taas esitetään kontaktointitavat 
ja määrät yksityisiä henkilöitä kohtaan.  
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TAULUKKO 2 Yhteydenotot haastattelupyynnön jakamiseen liittyen. 

Lähestytty ryh-
mä  

Yhteydenotot  Yhteys saatu  Haastattelupyyntö 
saatu jaettua  

Sote KA ryhmä  8.11.2021 Ensikontakti sähköpostit-
se. Pyydetty jakamaan haastattelu-
kutsua.  
11.11.2021 Vastaus: ottakaa yhteyttä 
suoraan Kelaan ja THL.  

Kyllä  Ei  

Kantakehitys  24.11.2021 Ensikontakti sähköpostit-
se. Pyydetty jakamaan haastattelu-
kutsua.  
13.12.2021 Soitettu perään ja kiireh-
ditty sähköpostiin vastausta.  
14.12.2021 Vastaus sähköpostitse: 
ohjeistettu ottamaan yhteyttä 
Aaliin.  

Kyllä  Ei  

Kelan hankinta-
palvelut  

22.2.2022 Ensikontakti sähköpostit-
se. Pyydetty jakamaan haastattelu-
kutsua.  
8.3.2022 Toinen kontakti sähköpos-
titse.  

Ei  Ei  

 
Taulukosta 2 on nähtävissä, miten ryhmiä on lähestytty pyytäen heitä välittä-
mään tietoa organisaationsa sisällä haastattelusta. Kaikki tavoitetut ryhmät oh-
jeistivat haastattelupyyntöjen lähetyksessä ottamaan yhteyttä Kelaan. Kelan 
hankintapalveluista vastausta ei saatu sähköpostitse ollenkaan. 
 
TAULUKKO 3 Haastattelupyyntöjen lähettäminen mahdollisille haastateltaville ja doku-
mentaatio yhteydenotoista. 

Mahdollinen haas-
tateltava  

Työn kuva  Yhteydenotot  Saatu 
yhteys  

Saatu 
haastatte-
lu  

Aali  Kanta-
asiantuntija  

14.12.2021 Ensikontakti sähkö-
postitse.  
10.1.2022 Toinen kontakti sähkö-
postitse.  
11.1.2022 Haastatteluaika sovi-
taan.  
13.1.2022 Haastateltavalle lähete-
tään tarvittavat dokumentit.  
21.2.2022 Haastattelun päivämää-
rää siirretään.  

Kyllä  Kyllä  

     (jatkuu) 
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TAULUKKO 3 Haastattelupyyntöjen lähettäminen mahdollisille haastateltaville ja doku-
mentaatio yhteydenotoista (jatkuu). 

 
Mahdollinen haas-
tateltava  

Työn kuva  Yhteydenotot  Saatu 
yhteys  

Saatu haas-
tattelu  

Auri  Kanta-
palveluiden 
johtoryhmä  

3.2.2022 Ensikontakti sähköpos-
titse.  
8.2.2022 Toinen kontakti sähkö-
postitse.  
16.2.2022 Kolmas kontakti sähkö-
postitse.  
16.2.2022 Mahdollinen haastatel-
tava kieltäytyy haastattelusta 
sekä kertoo, että Kelan haastatte-
lut riittävät nyt kokonaisuudes-
saan.  

Kyllä  Ei  

Auvo  Asiantuntija  3.2.2022 Ensikontakti sähköpos-
titse.  
7.2.2022 Haastattelun ajankohta 
sovitaan ja haastateltavalle lähete-
tään tarvittavat dokumentit.   

Kyllä  Kyllä  

Essa  Juristi  16.2.2022 Ensikontakti sähköpos-
titse.  
24.2.2022 Toinen kontakti sähkö-
postitse.  
17.3.2022 Haastattelusta kieltäy-
tyminen.  

Kyllä  Ei  

Elo   Kanta-
asiantuntija  

16.3.2022 Ensikontakti sähköpos-
titse.  
29.3.2022 Toinen kontakti sähkö-
postitse.  
30.3.2022 Haastattelusta kieltäy-
tyminen.  

Kyllä  Ei  

Hille  Muuttunut 
työtehtävä  

16.3.2022 Ensikontakti sähköpos-
titse.  
- Myöhemmin havaittiin, ettei 
sovellu haastatteluun työtehtävän 
muutoksen vuoksi  

Ei  Ei  

Neo Kanta johto-
ryhmä  

16.3.2022 Ensikontakti sähköpos-
titse, pyydetty välittämään haas-
tattelukutsua.  
16.3.2022 Haastateltava ohjaa 
ottamaan yhteyttä H11 ja H12 ja 
suostuu itse haastatteluun.  
29.3.2022 Haastattelun aika sovi-
taan ja lähetetään tarvittavat do-
kumentit.   

Kyllä  Kyllä  

     (jatkuu) 
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TAULUKKO 3 Haastattelupyyntöjen lähettäminen mahdollisille haastateltaville ja doku-
mentaatio yhteydenotoista (jatkuu). 

7.3.3 Haastateltavien taustatiedot 

Haastateltavia saatiin viisi kappaletta, ja jokaisella haastateltavalla oli useam-
man vuoden ajalta kokemusta Kanta-palveluiden kehitykseen liittyvistä työteh-
tävistä. Seuraavassa taulukossa 4 esitetään haastateltavien taustatiedot sekä 
haastattelujen kestot. 
 
TAULUKKO 4 Haastateltavien taustatiedot ja haastatteluiden kestot. 

Haastateltava  Työn kuva  Julkinen/yksityinen
  

Kanta-
palvelui-
den tunte-
mus  

Gaia-X 
tuntemus
  

Haastatte-
lun kesto  

Aali  Kanta-
asiantuntija  

Julkinen, Kela  Kyllä  Ei  ~24 min   

Auvo  
  

Asiantuntija  Yksityinen  Kyllä  Ei  ~20 min  

Iise  
  

Kanta-
asiantuntija   

Julkinen, THL  Kyllä  Ei  ~19 min   

Neo  
  

Kanta johto-
ryhmä  

Julkinen, THL  Kyllä  Ei  ~41 min  

Ruu  
  

Kanta-
asiantuntija  

Julkinen, THL  Kyllä  Ei  ~34 min   

  
Haastateltavat ovat työskennelleet Kanta-palveluihin liittyvissä työtehtävissä 
keskiarvollisesti noin 13 vuoden ajan. Kaksi viidestä haastateltavasta on työs-
kennellyt Kanta-palvelujen tai yleisemmin Kanta-kehittämisen tehtävissä tätä-
kin pidempään. Haastateltavista neljä viidestä työskentelee tällä hetkellä jul-
kishallinnon tehtävissä. Haastateltavista Auvo edustaa ainoana yksityissektoria. 

Mahdollinen haas-
tateltava  

Työn kuva  Yhteydenotot  Saatu 
yhteys  

Saatu haas-
tattelu  

Iise  Kanta-
asiantuntija 

16.3.2022 Ensikontakti sähköpos-
titse.  
17.3.2022 Haastatteluaika sovi-
taan ja lähetetään tarvittavat do-
kumentit.  

Kyllä  Kyllä  

Ruu Kanta-
asiantuntija 

16.3.2022 Ensikontakti sähköpos-
titse.   
29.3.2022 Toinen kontakti sähkö-
postitse.  
30.3.2022 Haastatteluaika sovi-
taan ja lähetetään tarvittavat do-
kumentit.  

Kyllä Kyllä 
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7.4 Aineiston analyysi 

Aineiston analyysillä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla aineistoa analysoidaan 
esimerkiksi erittelemällä aineiston rakenteita tai sen sisältöä, jäsentämällä ai-
neistoa ja pohtimalla sitä sekä lukemalla aineistoa huolellisesti (Saaranen-
Kauppinen & Puusniekka, 2006). Laadullisten aineistojen analysoinnille ei ole 
olemassa yksittäistä kaikkiin tilanteisiin sopivaa mallia tai kaavaa (Saaranen-
Kauppinen & Puusniekka, 2006), vaan Hirsjärven ja Hurmeen (2008) mukaan 
tekniikat ovat moninaisia ja erilaisia työskentelytapoja on käytettävissä runsaas-
ti. Olemassa olevien analyysitekniikoiden runsaudesta huolimatta standardoi-
tuja tekniikoita on laadullisen tutkimuksen puolella käytettävissä vain vähän. 
Tämän lisäksi tekniikoista ei ole erotettavissa yksittäisiä selvästi muita parem-
pia analyysitapoja. (Hirsjärvi & Hurme, 2008.) Tämän vuoksi analyysitavan va-
linta vaati myös tässä tutkimuksessa aikaa ja eri analyysitapoihin perehtymistä, 
jotta tutkimukseen löydettiin siihen parhaiten sopiva analyysitapa. Tämän tut-
kimuksen analyysitavaksi valittiin arvioinnin pohjalta teemoittelu. 

Haastatteluja seurasi tässä tutkimuksessa haastatteluaineiston analysointi, 
joka on Ruusuvuoren ym. (2010) mukaan toimenpide, joka suoritetaan haastat-
telujen jälkeen. Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2006) mukaan aineiston 
sisällön luokitteleminen esimerkiksi siitä nousevien teemojen ja aiheiden perus-
teella on yksi potentiaalinen analyysitapa. Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin 
tällaista aineiston teemoittelua luomalla tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen 
pohjalta viitekehys Kanta-palveluiden avoimen datan ekosysteemiin liittämisen 
hyödyistä, haasteista, vaatimuksista, puoltavista ja estävistä tekijöistä, jonka 
teemojen pohjalta haastateltavien vastauksia analysoitiin. Analyysissa tarkastel-
tiin nousevatko samat viitekehyksen teemat esiin myös haastateltavien vas-
tauksissa. Analysoinnissa jokainen haastattelun litteraatio käytiin ensin läpi 
yksi kerrallaan ja ne teemoiteltiin yhteenvedossa olevin teemoin. Litteroinneista 
valittiin tässä vaiheessa otteita eli lyhyitä haastatteluiden pätkiä, jotka liittyivät 
yhteenvedon teemoihin. Samalla myös analysoitiin, mikäli haastatteluissa nousi 
esille yksittäisiä asioita, jotka voisivat olla mahdollisia lisäyksiä teoreettiseen 
viitekehykseen.  

Otteita valittiin haastatteluiden litteroinneista 113 kappaletta ja ne pidet-
tiin erillään omissa haastatteluissaan sekä haastatteluiden sisällä teemoittain. 
Haastatteluaineistosta poimittujen otteiden analysoinnissa hyödynnettiin Miro 
Whiteboard -työkalua, jolla haastateltavien vastausten yhteyksiä yhteenvedon 
teemoihin saatiin selkeästi havainnollistettua.  Otteiden valitsemisen jälkeen 
jokaisen haastattelun teemojen otteet luokiteltiin yhteenvedon teemojen tekijöi-
den mukaisesti. Kun jokainen haastattelu saatiin käytyä näin läpi, eroteltiin yh-
teenvedon viisi teemaa niin, että jokaisen viiden haastattelun teemoja pystyttiin 
vertailemaan toisiinsa. Samalla myös pystyttiin luomaan uusia teemoja haastat-
teluista nousseista, yhteenvedon teemojen ulkopuolelta. Eri haastatteluiden 
teemojen vertailulla pystyttiin saamaan tuloksia, joissa eroavaisuudet ja saman-
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kaltaisuudet haastateltavien mielipiteissä korostuivat. Tällä tavoin pystyttiin 
myös keskittymään haastateltavien vastausten pieniin näkökulmaeroihin. 

7.5 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus  

Haastattelujen luotettavuutta pyrittiin varmistamaan noudattamalla tutkimus-
eettisen neuvottelukunnan (TENK) asettamia hyviä tieteellisiä käytäntöjä. Näi-
den käytäntöjen mukaan tutkimuksessa tulee noudattaa tiedeyhteisön tunnus-
tamia toimintatapoja, joita ovat yleinen huolellisuus ja tarkkuus sekä rehellisyys 
tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja 
niiden tulosten arvioimisessa. Tämän lisäksi hyviin tieteellisiin käytäntöihin 
kuuluu tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisten ja eettisesti kestävien -, 
arviointi-, tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmien soveltaminen. (TENK, 2021.) 

Näiden TENK:n (2021) asettamien hyvien tutkimuseettisten käytäntöjen 
pohjalta tämän tutkimuksen haastattelumateriaalien luotettavuus pyrittiin ta-
kaamaan kertomalla haastateltaville tarkasti jo yhteydenottovaiheessa siitä, mi-
ten heidän tietojaan tullaan käsittelemään tutkimuksessa. Haastateltavien tieto-
jen käsittelystä heille kerrottiin, että heidän haastattelunsa tallennetaan ensin 
litterointia varten, minkä jälkeen videotallenteet hävitetään. Lisäksi haastatelta-
via tiedotettiin, että litteroinnin aikana haastattelut anonymisoidaan eli niistä 
poistetaan tiedot, joiden avulla haastateltava voitaisiin tunnistaa. Ano-
nymisoinnissa noudatettiin Tietoarkiston (2022) ohjeita anonymisoinnille. Näi-
den ohjeiden mukaan kvalitatiivisen tekstiaineiston anonymisoinninin ensim-
mäisenä lähtökohtana on tunnisteita sisältävän taustamateriaalin hävittäminen. 
Tässä tutkimuksessa taustamateriaalia olivat haastateltavilta kerätyt yhteystie-
dot, jotka hävitettiin heti anonymisointiprosessin alkuvaiheessa. Yhteystietojen 
lisäksi haastateltavien taustatiedot ovat hävitettävää taustamateriaalia (Tietoar-
kisto, 2022), mutta koska tässä tutkimuksessa taustatiedot kerättiin suoraan 
haastattelun aikana ja ne päätyivät näin ainoastaan litterointiin, ei niistä synty-
nyt erillistä hävitettävää taustamateriaalia. Hävittämisen sijaan litteroinneissa 
taustatiedot anonymisointiin alla esitellyillä tavoilla. 

Tähän tutkimukseen soveltuvien haastateltavien asiantuntijoiden kohde-
joukko on Suomessa pieni. Tämän arvioitiin voivan vaarantaa haastateltaville 
luvatun anonymiteetin. Tunnistamisen estämiseksi haastateltavien taustatieto-
jen anonymisointi päätettiin toteuttaa vaihtamalla henkilönimet keksityiksi ni-
miksi sekä kategorisoimalla haastateltavien taustatiedot. Kvalitatiivisten aineis-
tojen Anonymisoinnissa henkilötietojen muuttaminen keksityiksi nimiksi on 
yleisin anonymisoinnissa käytetty keino (Tietoarkiston, 2022). Yleisohjeena 
henkilönimien anonymisoinnissa keksittyjen nimien käyttöä pidetään parem-
pana vaihtoehtona kuin nimen poistamista tai sen korvaamista kirjainmerkillä, 
tai merkkijonolla. Tämän keinon todettiin soveltuvan parhaiten myös tähän 
tutkimukseen, sillä sen todettiin selkeyttävän haastateltavien hakemiseen liitty-
viä taulukoita ja säilyttävän näin paremmin aineiston sisäistä koherenssia (Tie-
toarkisto, 2022). Taulukoissa haastateltavien haku on kuvattu lineaarisessa aika-
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järjestyksessä sen mukaan, ketä haastateltavaehdokasta tai ryhmää on lähestyt-
ty ensimmäisenä. Tämän järjestyksen säilyttämiseksi lähestyttyjen henkilöiden 
nimet päätettiin korvata sukupuolineutraaleilla suomenkielisillä nimillä, jotka 
lisättiin taulukoihin aakkosjärjestyksessä. Sukupuolineutraaleilla nimillä pyrit-
tiin kaventamaan henkilöiden tunnistettavuutta entisestään. Tietoarkiston (2022) 
ohjeistuksen mukaisesti sukupuolineutraalien nimien lisäämisen jälkeen aineis-
toista hävitettiin täysin aineistojen alkuperäiset henkilötiedot.  

Haastattelujen aihepiirit jaettiin selkeästi sisältöjen perusteella kahteen 
ryhmään, joista molemmista esitettiin omat haastattelukysymyksensä. Haastat-
telukysymysten kysymisen jälkeen haastateltavalta kysyttiin vielä, mikäli tällä 
oli tullut mieleen jotain täydennettävää vastauksiinsa. Tämän lisäksi haastatte-
lujen luotettavuutta pyrittiin takaamaan luotettavan videoneuvotteluvälineen 
hyödyntämisellä haastatteluissa. Haastattelujen tallentamista ja haastattelijoi-
den äänen kuulumista sekä web-kameroiden toimivuutta videoneuvotteluväli-
neellä testattiin koehaastattelulla ennen varsinaisten haastattelujen aloittamista. 
Koehaastattelussa ei ollut mukana varsinaista haastateltavaa, vaan haastattelijat 
lukivat ääneen haastattelukysymyksiä ja testasivat näin laitteiden toimivuutta 
sekä tallennuksen onnistumista. Tämän lisäksi haastattelujen aikana tallennuk-
sen toteutumista pidettiin silmällä ja tallennuksen epäonnistumiseen varaudut-
tiin tekemällä muistiinpanoja haastattelujen aikana. Haastattelujen jälkeen haas-
tateltaville kerrottiin tutkimuksen jatkosuunnitelmista. Hirsjärven ja Hurmeen 
(2008) mukaan aineiston litteroiminen mahdollisimman nopeasti haastattelun 
jälkeen parantaa haastatteluaineiston laatua. Tähän perustuen tutkimuksen 
haastatteluaineistot päätettiin litteroida välittömästi haastattelujen jälkeen.  

Tämän tutkimuksen ensimmäisen haastateltavan haastattelun vertailukel-
poisuus suhteessa muihin haastatteluihin kärsi, sillä haastattelijat kokivat haas-
tateltavan suhtautuvan aihepiiriin negatiivissävytteisellä asenteella. Haastatteli-
joiden kokemattomuus haastattelutilanteessa vaikutti siihen, ettei ensimmäises-
sä haastattelussa kysytty kaikkia myöhemmissä haastatteluissa esitettyjä kysy-
myksiä. Kysymyksiä jätettiin esittämättä, sillä haastateltava kyseenalaisti ky-
symysten luonnetta ja tarpeellisuutta. Haastattelun jälkeen arvioitiin, että vaik-
ka puolistrukturoitu haastattelumetodi sallii täysin rakenteista haastattelua laa-
jemmin kysymysten yksilöimisen, ei ensimmäinen haastattelu tule olemaan 
täysin vertailukelpoinen suhteessa sitä seuranneisiin haastatteluihin. Saman 
virheen estämiseksi seuraavissa haastatteluissa painotettiin sitä, että kaikki 
haastattelukysymykset esitetään vastausten vertailtavuuden lisäämiseksi. Haas-
tateltaville painotettiin, että vaikka he olisivat osittain vastanneet jo edellisessä 
kysymyksessä sitä seuraavaan kysymykseen, kaikki haastattelukysymykset tul-
laan siitä huolimatta käymään kohta kohdalta lävitse.  

Tutkimuksen eettisyys pyritään huomioimaan myös julkaisuvaiheessa. 
TENK:n (2021) vaatimusten mukaisesti tutkimuksessa vaalitaan avoimuutta, 
joka on keskeinen osa tieteellisen tiedon luonnetta. Tämä vaatimuksen täyttä-
miseen on pyritty kuvaamalla kaikki tutkimuksen tekoon ja sen löydöksiin liit-
tyvät seikat avoimesti tutkimuksen aineiston analyysiä, luotettavuutta ja tutki-
muksen tuloksia kuvaavissa kappaleissa. Tämän lisäksi TENK:n (2021) vaati-
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mus vastuullisesta tiedeviestinnästä pyritään toteuttamaan tutkimuksen julkai-
suvaiheessa. Tähän liittyen valmis tutkimus lähetetään haastatteluihin osallis-
tuneille asiantuntijoille haastatteluissa sovitusti. 

7.6 Työnjako 

Tässä tutkimuksessa on kaksi tekijää, minkä vuoksi työnjako määriteltiin jo tut-
kimuksen suunnitteluvaiheessa. Tutkimukselle asetetuista tutkimuskysymyk-
sistä ensimmäiseen, millä tavoilla avoimen datan ekosysteemi voisi hyödyttää 
Kanta-palveluja sekä laajemmin Suomen julkista terveydenhuoltoa ja niiden 
tietojärjestelmien hankintoja, vastaaminen on ollut Pirisen vastuulla. Vastaavas-
ti toiseen tutkimuskysymykseen, millaisia vaatimuksia ja haasteita Kanta-
palvelujen ja avoimen datan ekosysteemin yhteensopivuudesta voidaan havaita, 
vastaaminen on ollut Varosen vastuualuetta. Koska opinnäyte on yhteinen, ei 
kumpikaan tutkimuskysymys ole kuitenkaan täysin toisen vastuulla vaan 
kumpikin kirjoittaja on auttanut tasapuolisesti toisiaan.  

Työnjaon seurauksena luvut kolme ja viisi ovat olleet Pirisen vastuulla ja 
luvut kaksi ja neljä Varosen vastuulla. Vastuu haastatteluiden teemoittelusta ja 
analysoinnista jaettiin tasapuolisesti. Suuri osa haastatteluiden analysoinnista 
toteutettiin yhdessä, sillä näin haluttiin varmistaa yhteisymmärrys tutkimuksen 
keskeisten tulosten suhteen. Tämän näkökulman vuoksi tutkimuksen tutkimus-
tulokset, johtopäätökset ja yhteenveto kirjoitettiin yhdessä. Tutkimuksessa ta-
voiteltiin läpi tutkimusprosessin sitä, että työmäärä jakautuisi mahdollisimman 
tasapuolisesti tekijöiden välillä. 
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8 TUTKIMUSTULOKSET 

8.1 Johdanto 

Tässä luvussa esitetään haastatteluiden keskeiset tulokset. Tulokset on ryhmi-
telty tutkimuksen viitekehyksen teemaryhmien mukaisiin alalukuihin. Alalu-
vuissa esitetään kirjallisuuskatsauksen teemaryhmiä tukevat löydökset sekä 
haastattelujen analysoinnissa löydetyt uudet ryhmien tekijät, joita kirjallisuus-
katsauksessa ei havaittu. Kokonaisuudessaan yhteenvedon teemojen perusteel-
la haastatteluista löytyi yhteensä 113 otetta, joita käytettiin tulosten saamiseksi. 
Alla esitetyssä kuviossa 7 esitetään haastateltavien kirjallisuuskatsauksen tee-
maryhmien mukaisten vastausten suhteet toisiinsa. 
 

 
KUVIO 7 Teemojen prosentuaaliset osuudet haastatteluiden perusteella. 
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Kuvio 7 havainnollistaa teemaryhmien esiintyvyyttä suhteessa toisiinsa.  Kirjal-
lisuuskatsauksen teemaryhmistä Poliittiset, oikeudelliset ja kulttuuriset tekijät 
osoittautuivat selvästi merkittävimmäksi teemaryhmäksi haastateltavien vas-
tausten perusteella. Noin 53 % haastateltavien vastauksista keskittyi tähän tee-
maryhmään. Haastateltavat näkivät tämän teemaryhmän olevan aihealueessa 
keskeisin.  

Toiseksi eniten haastatteluissa nousi ilmi teemaryhmä Julkisten hankinto-
jen prosessilähtöisyys, jonka prosenttiosuus oli 25 %. Tämä osoittaa, että haasta-
teltavat kokivat Kanta-palveluiden järjestelmähankintojen keskiössä olevan lait 
ja prosessit, joilla julkisia hankintoja tehdään Suomessa. Seuraavaksi eniten ot-
teita oli Julkisten hankintojen suunnittelun sekä toimittaja- ja sopimushallinnan 
monimutkaisuuden teemaryhmässä, jonka prosenttiosuus haastattelujen otteis-
ta oli 10 %. Vähiten otteita esiintyi teemaryhmissä Standardien ja lisenssien 
puute tai eriäväisyys sekä Datan kustannukset. Näistä Datan kustannukset jäi 
merkittävästi vähemmän otteita sisältäneeksi ryhmäksi suhteessa muihin tee-
maryhmiin, sillä se sisälsi vain 4 % kaikista otteista. Tämä oli puolet vähemmän, 
kuin toiseksi vähiten otteita sisältäneessä teemaryhmässä Standardien ja lisens-
sien puute tai eriäväisyys, joka sisälsi 8 % kaikista haastattelujen otteista. 

Haastattelujen tulosten esittäminen on järjestelty viitekehyksen teema-
ryhmistä havaittujen otteiden perusteella eniten otteita sisältäneestä teemaryh-
mästä vähiten otteita sisältäneeseen. Teemaryhmittäin esitettyjen tulosten jäl-
keen kappaleessa 8.6. esitetään haastattelutulosten suhdetta tutkimuksessa luo-
tuun viitekehykseen sen pohjalta, miten vastausten määrät ja haastatteluissa 
esitetyt uudet näkökulmat muuttavat viitekehyksen ja tutkimuskysymysten 
suhdetta. 
 

8.2 Poliittiset, oikeudelliset ja kulttuuriset tekijät  

Haastatteluissa eniten esille nousi teemaryhmässä Vastuukysymykset (Welle 
Donker & van Loenen, 2017). Vastuukysymykset koettiin neljässä haastattelussa 
haasteena, mikäli Kanta-palveluita lähdettäisiin kehittämään kohti mahdollista 
yhdistämistä Gaia-X-hankkeeseen. Haastateltavat näkivät esimerkiksi omista-
juussuhteet haasteena, jotta käytännön toteutus voitaisiin saada toimimaan. 
Neo luonnehti omistajuuteen liittyviä haasteita seuraavasti: 
 
“[...] siellä liittyy niinkun omistajuus suhteita, et joku omistaa jonkun palvelun: ketkä 
omistaa, missä ne on, ja miten ne on niinkun toisiinsa yhteyksissä.” 

 
Vastuukysymyksiin liittyen omistajuus nähtiin haastatteluissa keskeisenä 
tekijänä avoimen datan systeemin rakentamisessa, eli Gaia-X:n rakentamisessa 
ja Kanta-palveluiden liittämisessä siihen. Haastateltavat näkivät 
vastuukysymysten keskiössä olevan omistajuus ja siihen liittyvät eri 
toimijoiden oikeudet ja velvollisuudet. Kirjallisuudessa vastuukysymykset 
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keskittyivät pääasiassa siihen, kuka kantaa lopullisen vastuun, mutta 
haastattelut keskittyvät kokonaan omistajuuden kysymyksiin.  

Kolmessa haastattelussa esille nousi kolme Poliittisten, oikeudellisten ja 
kulttuuristen tekijöiden teemaryhmän tekijää. Ensimmäinen näistä on 
Terveydenhuollon kontekstissa avoimen datan ekosysteemin haasteet 
keskittyvät datan tuottajien eli yksilöiden oikeuksiin heidän omiin 
terveystietoihinsa ekosysteemeissä (Sharon & Lucivero, 2019). Kolmessa 
haastattelussa viidestä haastateltava koki yksilöiden oikeudet haasteelliseksi 
asiaksi, koska kansalaisella joka tietojansa jakaa avoimen datan ekosysteemiin, 
tulisi olla oikeus tietää ja päättää mihin tietoja käytetään. Yksilön oikeuksiin 
liittyen Ruu ja Neo totesivat haastatteluissaan seuraavasti: 

 
“[...] tämmönen kansalaislähtöinen datatalous niin tuota voi toteutua vaan siltä osin 
mitä kansalainen itse pystyy niitä tietoja käyttämään, hallinnoimaan ja saamaan.” -
Ruu 

 
 “[...] meille kansalaisille tulee suurempi vastuu sit tavallaan päättää siitä, että kuinka 
paljon me halutaan meidän terveystietoja jaeltavan mihinkin käyttöön. Et se on var-
maan se kysymys sitten että, aika paljon jää sit yksittäisten ihmisten päätöksenteon 
päälle se, että miten paljon ja minkälaisia tietoja haluu sitten erilaisille tavallaan sovel-
lusten kautta erilaisille verkostoille jakaa.” -Neo 

 
Toisaalta eräs haastateltava koki yksilön oikeudet haasteena siltä kannalta, että 
kansalaisen on vaikea olla tietoinen siitä, minne ja kenelle saakka heidän tieton-
sa saattavat kulkeutua. Haastateltavien vastaukset puolsivat myös kirjallisuutta, 
jossa erityisenä haasteena esiteltiin juuri yksilön oikeudet hallita tuottamaansa 
dataa. Se on keskeinen haaste avoimen datan ekosysteemeissä ja ihmisten hen-
kilökohtaisen tiedon jakamisessa.  

Kolmessa haastattelussa nousi vahvasti esille teeman tekijä: Asiakastieto-
lain 9 § mukaan tietojärjestelmien asiakasasiakirjojen tietorakenteilta vaaditaan 
jatkossa yhteensopivuutta Kanta-palvelujen kanssa (STM, 2021d). Haastatelta-
vat kokivat Kanta-palveluissa olevan tiedon olevan erityissuojattavaa, koska se 
tieto on henkilökohtaista ja arkaluonteista. Tämän vuoksi kolme viidestä haas-
tateltavasta korosti mielipiteissään sitä, että Suomessa oleva asiakastietolaki on 
vaatimus, mikäli Kanta-palveluita halutaan yhdistää suurempaan kokonaisuu-
teen. Tämä vaatimus on samalla myös haastatteluiden perusteella estävä tekijä, 
sillä erityissuojattavan tiedon arkaluonteisuuden vuoksi Kanta-palvelut on 
suunniteltu ekosysteemiksi, jonka tietoja ei haluta lähtökohtaisesti jakaa ulko-
puolisille tahoille. Toinen kolmessa haastattelussa keskeiseksi noussut tekijä oli 
Toissijaista henkilötietoa luovutetaan Suomessa ainoastaan laissa määriteltyihin 
tarkoituksiin (Findata, 2022). Tässä tekijässä haastateltavien näkemykset olivat 
linjassa kirjallisuuden kanssa siitä, että datan toisiokäyttölain takia Suomessa 
Kanta-palveluiden liittäminen Gaia-X-projektiin tai sen kaltaiseen avoimen da-
tan ekosysteemiin, ja varsinkin datan jakaminen sellaisenaan ekosysteemiin ei 
ole mahdollista. Haastatteluissa korostui, että terveysdataa tulisi anonymisoida 
ennen sen jakamista.  
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Haastatteluissa kuitenkin korostui haastateltavien erilaiset näkökulmat ai-
healueeseen liittyen, riippuen siitä oliko haastateltava tehnyt työtään Kanta-
palveluiden kehityksessä ostajan puolella eli valtiolla, vai toimittajapuolella 
yksityisellä sektorilla. Haastateltavista Kanta-palveluiden kehityksessä toimitta-
japuolella työskennellyt Auvo kertoi datan toisiokäytön haasteista seuraavaa: 

 
”Kanta-palveluissa ainoa taho, joka saa kerätä jotain ja luovuttaa johonkin on se Finn-
data. Et isoin ongelma on nyt lainsäädännössä. Lainsäädännössä ja siinä, että se mono-
poli on Finndatalla, joka on äärettömän kankea yksikkö. Ainakin tämän hetken koke-
muksella.” -Auvo 

 
Kun Auvolta kysyttiin, millaisilla muutoksilla Kanta-palveluiden yhdistäminen 
avoimen datan ekosysteemiin kuten Gaia-X-projektiin voisi onnistua, hän vas-
tasi seuraavaa: 

 
“Toisiokäyttölaki, johon toi Finndatan asema perustuu. Nii se on sellanen että jos halu-
taan, että tulee tollanen Eurooppalainen pilvipalvelu, jossa olis terveysdataakin niin 
tota sehän on pakko räjäyttää. Sehän ei tollasenaan tue sitä ollenkaan.” -Auvo 

 
”[...] eli tota Gaia-X näyttää hyvältä. Mutta se vaatii asenne- ja lakimuutoksia Suomen 
päässä, varsinkin tuon terveysdatan osalta. Et jos sitä, jos sitä halutaan hyödyntää ja 
käyttää niin sit sen pitää olla oikeasti mahdollistakin.” -Auvo 
 
Auvon mukaan toisiolain mukainen Findatan asema on juuri se tekijä, joka es-
tää Kanta-palveluiden terveysdatan hyötykäytön liikemaailman puolella. Datan 
toisiokäyttöä valtiolla työskentelevä Neo taas kuvasi seuraavasti: 
 
“[...]potilastietojärjestelmissä oleva terveydenhuollon data on tavallaan arkaluontoista 
ja sit se on niinkun semmosta extra suojattua dataa. Sit tavallaan siitä jalostettu toisio-
käyttödata voi olla sit taas summatiivista et sieltä hävii sit se henkilökohtainen tieto, tai 
tavallaan se sit anonymisoidaan tai jollain tavalla sit sitä ei pysty enää ikään kuin saa-
maan siihen tiettyyn henkilöön liitettyä, niin sen datan niinkun hyödyntäminen Gaia-
X:ssä olis niinkun varmasti se keissi.” -Neo 
 
Kokonaisuudessaan kolme haastateltavaa viidestä tunnisti datan toisiokäyttöön 
liittyvän lain esteeksi Kanta-palveluiden yhdistämiselle. Yksityisellä sektorilla 
työskennellyt Auvo näki lain tuovan monopoliaseman Findatalle, ja liikemaa-
ilman näkökulmasta laki olisi siis muutettava. Valtion puolen näkökulmana 
sekä Neolla että Aalilla oli enemmänkin se, että toisiolaki on estävä tekijä, mut-
ta datan anonymisoinnilla sen jakaminen voisi olla mahdollista. Näkökulma-
eroistakin huolimatta laki nähtiin estenä.   

Kolmessa haastattelussa esille nousi myös EHDS:n tavoitteena on sauma-
ton ja turvallinen pääsy terveysdataan, maantieteellisestä sijainnista huolimatta 
(Sitra, 2022c), sekä tekijään liittyvä Terveysdatan toisiokäytössä Sitran koordi-
noima monikansallinen TEHDAS-yhteistoimintahanke (Joint Action Towards 
the European Health Data Space) tavoittelee Eurooppaan yhteisiä periaatteita 
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terveysdatan hyötykäytölle. Hankkeen keskeinen tuotos on eurooppalainen 
hallintomalli terveysdatan hyötykäyttöön. (Reponen ym., 2021.) Nämä kaksi 
tekijää nousivat rinnakkain esille haastatteluissa puoltavina tekijöinä, koska 
motivaatio tällaiseen kehitykseen oli haastateltavien mukaan olemassa. Tämä 
oli linjassa kirjallisuuden kanssa, jossa korostui tahtotila kehitystyöhön tällä 
saralla. Haastatteluiden perusteella kuitenkin tämä Euroopan terveysdatan ava-
ruus on käytännössä estävä tekijä, sillä tavoitetta kohti mennään jo olemassa 
olevien kehitysprojektien kautta. Tähän liittyy myös kahdessa haastattelussa 
ilmi noussut: Kanta-arkkitehtuurissa oleva eHealth-verkosto on perustettu Eu-
roopan parlamentin sekä neuvoston vuonna 2011 voimaan tulleen direktiivin 
perusteella (Euroopan komissio, 2012), joka oli kahden haastateltavan mukaan 
haaste. Ruu kertoi asiasta seuraavasti: 

 
“[...] tän tyyppiset tiedonvaihdot nyt sitten esimerkiks sähköisen potilaskertomuksen 
keskeisten terveystietojen ympärille niin tuota nojautuvat jo siihen infrastruktuuriin 
mitä on kehitetty yli 10 vuoden ajan Eu-tasoisessa yhteistyössä. Ja tota niinkun siihen 
aihepiiriin ei tota luultavasti tässä Gaia-X työssä ole kovin järkevää niinkun suoraan 
ainakaan lähteä tekemään mitään sellaista päällekkäistä.” -Ruu 
 
Haastatteluista nousi siis vahvasti ilmi, että jo olemassa olevat verkostot sekä 
hankkeet ovat puoltavia tekijöitä siksi, että yhteinen ambitio on olemassa ihmis-
ten liikkuvuutta ja terveysdatan hyötykäyttöä ajatellen. Haastateltavat kuiten-
kin esittivät myös toisen näkökulman, jossa nämä hankkeet ja verkostot ovat 
haasteita uuden kokonaisuuden rakentamista kohtaan, sillä tarvetta ei ole useil-
le päällekkäisille kehitysprojekteille.  Tätä näkökulmaa ei noussut suoranaisesti 
esille kirjallisuudessa. Puoltavana tekijänä kaksi kertaa haastatteluissa noussee-
na oli myös Terveysdatan käyttö on aktiivinen kehityskohde Euroopassa (Re-
ponen ym., 2021). Tekijä kuitenkin nähtiin kahden haastateltavan toimesta 
myös ajatuksen tasolla puoltavana tekijänä, kun kontekstina on Kanta-
palveluiden liittäminen avoimen datan ekosysteemiin, mutta käytännön tasolla 
kehitys tapahtuu jo olemassa olevien hankkeiden kautta. 

Kahdessa haastattelussa viidestä nousivat ilmi myös: Täysin toimivan 
ekosysteemin rakentaminen on hidasta (Heimstädt ym., 2014), sekä: Lakien ja 
kulttuurien erot voivat haastaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä (Sharon & Lu-
civero 2019). Ruu ja Neo esittivät ekosysteemin rakentamisen hitaudesta seu-
raavaa: 
 
“Eurooppa -tasoisen konsensuksen hakeminen on usein semmosta aikaa vievää helpos-
ti.” - Ruu 
 
“Kymmenen vuotta on tosi lyhyt aika, et ehkä toi on tavallaan se mun tota kysymys 
tähän just, että mitä niinkun käytännön hyötyä siitä ja millon siinä on ajateltu, että 
niinku saatavan. Niin niin se on ehkä se, että et kovin nopeesti mä en nää että sit taval-
laan käytännön projektit ottautuu niinkun Eu-tasolla uomiinsa, siinä menee aina tosi 
paljon aikaa.” -Neo 
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Haastatteluiden perusteella rajat ylittävissä, EU-tason hankkeissa kehitys on 
erittäin hidasta, ja vastaukset olivat siltä osin linjassa kirjallisuuden kanssa. Kir-
jallisuuden perusteella myös lakien ja kulttuurien erot olivat haaste, jonka myös 
kaksi haastateltavaa esittivät haasteita yhteisen ekosysteemin luomisessa. Var-
sinkin kulttuurien suhteen haasteena haastattelujen perusteella olivat erilaiset 
ristiriidat liikemaailman ja julkishallinnon toimijoiden välillä. Yhteistyötä voi-
vat siis haastaa haastateltavien mukaan lait, mutta myös intressit, jotka toimin-
nan taustalla ovat ja se oli keskeinen viesti, jota haastateltavat halusivat koros-
taa. 

8.3 Julkisten hankintojen prosessilähtöisyys 

Tässä teemaryhmässä haastateltavien näkemykset Kanta-palveluiden hankinto-
ja koskevista Suomen ja EU-tason vaatimuksista vaikuttivat olevan hyvin yksi-
mielisiä kahden viitekehyksen tekijän osalta. Kaikkien haastateltavien vastauk-
set nostivat vaatimuksena esiin tekijän EU:n hankintadirektiivien pohjalta 
Suomessa hankintoja ohjaa kansallinen hankintalaki (Pekkala ym., 2019). Tä-
män tekijän lisäksi teemaryhmän muut tekijät eivät nousseet esiin haastatelta-
vien vastauksissa. 

Kirjallisuuden mukaan Suomen kansallinen hankintalaki säätelee julkisten 
hankintojen kilpailuttamista sekä ostamista ulkopuolisilta tahoilta (Pekkala ym., 
2019).  Viitekehyksessä tämän tekijän luokiteltiin koskevan myös Kanta-
palveluihin toteutettavia hankintoja, sillä Kanta-palvelut ovat osa julkisen sek-
torin tarjoamia palveluja. Tekijä Suomessa hankintoja ohjaa kansallinen hankin-
talaki (Pekkala ym., 2019) esiintyi kirjallisuuden kanssa yhteneväisenä vaati-
muksena kaikkien haastateltavien vastauksissa. Haastateltavista kaikki eivät 
nimenneet lakia suoraa vastauksissaan, mutta viittaukset lain menettelyihin 
kävivät ilmi vastauksista. Näin lakia kuvailivat Auvo, Iise, Neo ja Ruu: 
 
“[...] on käytetty varmasti siis niinku ihan kaikkea et et neuvottelumenettely sitten 
varmasti ihan viimeisessä vaiheessa on se kaikkein tyypillisin. Eli et jatkoon menee kaks 
viiva kolme, josta sitten neuvotellaan se oikea ratkasu.” -Auvo 
 
“Eiköhän ne mee normaalilla kilpailutuksella”  -Iise  
 
“[...]Kela ne kilpailuttaa…”  -Neo 
 
“Noissa niinkun tietojärjestelmähankinnoissa niin siellähän on tyypillisesti niinkun 
julkiset tarjouskilpailut.” -Ruu  

 
“[...]eli niinku että hankinnoissa on todella paljon asioita, joita joudutaan ottamaan 
huomioon ihan lähtien sieltä poliittisen päätöksenteon tasolta, hankintamenettelyjen 
oikeellisuuteen ja julkisten hankintojen niinkun säädösten ympärille. Ja ja sitten tosi 
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paljon varsinkin tämmösissä isoissa ja laajoissa järjestelmäkokonaisuuksissa myös 
sellasia hyvinkin yksityiskohtasia vaatimuksia joita joudutaan huomioimaan.” -Ruu  

 
Nämä haastateltavien vastaukset nostavat esiin kansallisessa hankintalaissa 
esitettyjä vaatimuksia julkisten hankintojen kilpailuttamiselle ja ovat näin ollen 
linjassa kirjallisuuden esittämän vaatimuksen kanssa siitä, että EU:n hankinta-
direktiivien pohjalta Suomessa hankintoja ohjaa kansallinen hankintalaki (Pek-
kala ym., 2019). Haastateltavista myös Aali nimesi hankintalain yhdessä vas-
tauksessaan ja sanoi sen ohjaavan julkisen organisaation hankintoja.  Aalin mu-
kaan lain noudattaminen edellyttää kilpailutuksen tekemistä ja hankintalaki 
sisältää muun muassa sääntöjä sille, miten kilpailutus tulee järjestää, mikä on 
linjassa teoriasosiossa esitettyjen hankintalakia koskevien osioiden kanssa 

8.4 Julkisten hankintojen suunnittelun sekä toimittaja- ja sopi-
mushallinnan monimutkaisuus 

Teemaryhmän Hankintojen suunnittelun sekä toimittaja- ja sopimushallinnan 
monimutkaisuus tekijöistä Hankinnan kohteen monimutkaisuus sekä suuruus 
luovat haasteita hankkeen määrittelyyn, tarjouspyyntöjen laadintaan sekä tar-
jousten vertailuun (Valtiovarainministeriö, 2020a) näyttäytyy haasteena neljässä 
viidestä haastattelusta. Seuraavaksi eniten yhtäläisyyksiä viitekehyksen tee-
moihin löytyy Hankintayksikön ammattitaidon puutteen vuoksi järjestelmän 
jatkokehitys voi olla edullisempaa ottaa samalta palveluntarjoajalta kuin se on 
alun perin hankittu (Paukku & Puhakainen, 2020) tekijästä, joka on luokitelta-
vissa haasteeksi kahdessa viidestä haastattelusta. Yksikään Hankinnan kohteen 
monimutkaisuus sekä suuruus luovat haasteita hankkeen määrittelyyn -
teemaryhmän teemoista ei esiinny jokaisessa haastattelussa. Aalin haastattelu 
on tässä ryhmässä poikkeuksellinen sillä siinä ei esiinny yhtään tämän aihepii-
rin teemaa.  

Haastatteluissa Hankinnan kohteen monimutkaisuus sekä suuruus luovat 
haasteita hankkeen määrittelyyn, tarjouspyyntöjen laadintaan sekä tarjousten 
vertailuun (Valtiovarainministeriö, 2020a) tekijän mukaisesti hankintojen mo-
nimutkaiset kokonaisuudet, substanssiosaamisen puute sekä hankkeiden laa-
juus näyttäytyivät haasteina hankintojen kokonaisuudessa. Auvo, Iise ja Ruu 
kuvailivat haasteita seuraavasti:           

       
“[...] haaste on varmasti se, että ostetaan liian isoja kokonaisuuksia eikä niitä ole hakat-
tu riittävän pieniksi, jotta niitä voitaisiin oikeasti seurata. Ja mut se nyt on semmonen 
yleinen julkisen puolen hankinta ongelma. Ja suoraan sanottuna niin se hankintaosaa-
minen on hetkittäin julkisella puolella nolon ja hävettävän välimaastossa. Ää eli tota ei 
osata asettaa sellasia vaatimuksia niille hankinnoille, että se päästäisiin aidosti parhaa-
seen lopputulokseen. Ja sen lisäksi asetetaan itseä vielä kaiken näkösiin vendor lockeihin, 
vendor lockeihin kun sitä omaa positiota ei osata ja IPR:iä ei osata puolustaa kunnolla.” 
– Auvo 



84 

 
“[...] ehkä vois ajatella, että kuinka hyvin sitten tilaajat, ostajat, järjestäjät loppuviimek-
si on perillä näistä asioista, että mitä heidän tulisi tilata ja mihin tulis kiinnittää huo-
miota niin mun käsitys on se, että se on hyvin epätasasta se osaaminen tältä osin.” – 
Iise 
 
“Mun mielestä me ei kyetä olemaan riittävän johdonmukaisia ja pitkäjänteisiä siinä, 
että tota saatais sujuvasti tää prosessi menemään niin että se olis myös esimerkiksi näi-
den tietoturvanäkökulmien kannalta ja käytettävyyden kannalta niinku toimiva.” – Iise 
 
“[...] Eli niinku että hankinnoissa on todella paljon asioita, joita joudutaan ottamaan 
huomioon ihan lähtien sieltä poliittisen päätöksenteon tasolta, hankintamenettelyjen 
oikeellisuuteen ja julkisten hankintojen niinkun säädösten ympärille. Ja ja sitten tosi 
paljon varsinkin tämmösissä isoissa ja laajoissa järjestelmäkokonaisuuksissa sellasia 
hyvinkin yksityiskohtasia vaatimuksia, joita joudutaan huomioimaan.” -Ruu  
 
“[...] hankintaprojektit niin on hyvin mittavia varsinkin tämmösissä isommissa yksi-
köissä.” -Ruu 
 
Nämä nostot vastasivat aihepiirin kirjallisuutta. Lisäksi Neo nimesi perusinfran 
vaativan uudistuksia, mistä seuraa hänen mukaansa yleensä pitkiä ja kalliita 
prosesseja. Kirjallisuuden pohjalta tämän voitiin nähdä olevan tekijään Han-
kinnan kohteen monimutkaisuus sekä suuruus luovat haasteita hankkeen mää-
rittelyyn, tarjouspyyntöjen laadintaan sekä tarjousten vertailuun (Valtiova-
rainministeriö, 2020a) liittyvä haaste, sillä kirjallisuuden mukaan perusinfra ja 
sen uudistaminen aiheuttavat sen, että uusien hankintojen suunnittelu muuttuu 
vielä monimutkaisemmaksi.  

 Hankintayksikön ammattitaidon puutteen vuoksi järjestelmän jatkokehi-
tys voi olla edullisempaa ottaa samalta palveluntarjoajalta kuin se on alun perin 
hankittu (Paukku & Puhakainen, 2020) tekijän suhteen Iisen haastatteluissa 
nousi kirjallisuuden näkökulmaa voimakkaammin esiin hankintaosaamisen 
tarve. Tämän vuoksi Iisen vastauksia käsitellään tarkemmin viitekehyksen teo-
reettisen viitekehyksen muutosehdotuksia käsittelevässä kappaleessa 8.6. Iisen 
lisäksi ainoastaan Auvon vastauksessa oli havaittavissa viittauksia tähän teki-
jään kirjallisuudessa. Auvo kuvasi aihetta seuraavasti: 
 
“[...] haaste on varmasti se, että ostetaan liian isoja kokonaisuuksia eikä niitä ole hakat-
tu riittävän pieniksi, jotta niitä voitaisiin oikeasti seurata. Ja mut se nyt on semmonen 
yleinen julkisen puolen hankinta ongelma. Ja suoraan sanottuna niin se hankintaosaa-
minen on hetkittäin julkisella puolella nolon ja hävettävän välimaastossa. Ää eli tota ei 
osata asettaa sellasia vaatimuksia niille hankinnoille, että se päästäisiin aidosti parhaa-
seen lopputulokseen. Ja sen lisäksi asetetaan itseä vielä kaiken näkösiin vendor lockeihin, 
vendor lockeihin kun sitä omaa positiota ei osata ja IPR:iä ei osata puolustaa kunnolla.” 
-Auvo 
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8.5 Standardien ja lisenssien puute tai eriäväisyys 

Tämän teemaryhmän tekijöitä esiintyi haastateltavien vastauksissa kaikista 
teemaryhmistä toiseksi vähiten, eikä yksikään teemaryhmän tekijöistä esiinty-
nyt kaikkien haastateltavien vastauksissa. Tekijät Vaihtelevat lisenssit vaikeut-
tavat tietojen jakamista ja käyttöä (Immonen ym., 2014) sekä Kanta-palveluissa 
käytettävät tietotyypit eli eri asioiden esitystavat ovat sitovia (HL7 Finland ry, 
2020) esiintyivät molemmat kahden haastateltavan vastauksissa. 

Vaihtelevat lisenssit vaikeuttavat tietojen jakamista ja käyttöä (Immonen 
ym., 2014) tekijän mukaisesti haastateltavat nimesivät kansainvälisten ja kansal-
listen vaatimusten eroavaisuuden merkittäväksi haasteeksi tietojärjestelmien 
tietojen jakamisen suhteen.  Haastateltavista Iise nosti teemassa yhteentoimi-
vuuden ongelmat tietojärjestelmiä koskevaksi haasteeksi. Auvo puolestaan ku-
vasi yhteentoimivuuden haasteita seuraavasti: 

 
“[...] haasteita ovat se, että vaikka Suomessa on sitä rakenteista dataa se ei välttämättä 
mätsää kauhean hyvin niihin rakenteisiin datajoukkoihin, mitä tuolta maailmalta on 
tarjolla. Eli ois pitäny käyttää paremmin standardeja, jolloinka, jolloinka pystyttäis 
tekemään esimerkiksi tutkimusta Skotlannissa ja Suomessa ja sitten vertauttamaan 
niitä datajoukkoja.” -Auvo 

 
“[...] julkisen terveydenhuollon puolelta isompi ongelma on nää vanhan tyyppiset 
Pegassokset ja tota Efficat, mitä tuolla on maakunnat edelleen pullollaan. Jotka ei 
perustu rakenteellisen tiedon kirjaamiseen vaan ne on käytännössä kaikki aina 
tekstimuodossa. Tekstimuodossa vaan noi lopputulokset siellä. Mutta tota se on 
sellanen asia joka paranee tässä koko ajan vähä vähältä koko aika.” -Auvo 
 
Näissä haastateltavan vastauksissa korostuneet tietojärjestelmien yhteentoimi-
vuuden ongelmat ja haasteet standardien käyttämisessä kehittämisen jatku-
vuuden varmistamiseksi ovat samassa linjassa aihepiirin kirjallisuuden näke-
mysten kanssa. Kirjallisuudessa eriävien lisenssien on todettu haastavan 
ekosysteemien toimintaa, sillä ne vaikeuttavat tietojen jakamista ja käyttöä 
(Immonen ym., 2014). Kun tietoa ei tallenneta, muokata ja jaeta yhteisesti sovit-
tujen standardien mukaan, voivat eri toimijat päätyä tallentamaan tietoa Auvon 
kuvailemalla tavalla eri muodossa hyvin eri tasoisiin tietojärjestelmiin. Tämä 
voi kirjallisuuden mukaan aiheuttaa lisäksi tietoturva- sekä vastuukysymyksiä 
(Runeson ym., 2021), jotka Iise tunnisti Standardien ja lisenssien puute tai eriä-
väisyys teemaryhmässä aihepiiriin liittyväksi haasteeksi, joka oli uusi haaste 
suhteessa yhteenvedon teemoiteluun. Iise kuvaili Gaia-X-hanketta koskevia 
tietoturva- sekä vastuukysymyksiä seuraavasti: 
  
“[...] uskoisin että siinä on sit samat tämmöset niinkun tietoturvaan, tietosuojaan liit-
tyvät riskit mitkä sitten muutoinkin näissä kansainvälisissä asioissa on. Ja kaipa se sit-
ten niin on, että tässä on tarkoitus yrittää nyt niitä riskejä sitten tukkia, jos tää malli 



86 

olisi niinkun riittävän hyvä, mutta en mä osaa sen enempää sanoa, että olisko siinä sit-
ten muita erityisiä riskejä verrattuna siihen mitä jo nytkin on.” -Iise 
 
Tämän lisäksi teemaryhmän Kanta-palveluissa käytettävät tietotyypit eli eri 
asioiden esitystavat ovat sitovia (HL7 Finland ry, 2020) tekijä nousi esiin kah-
dessa haastattelussa. Haastateltavista Aali piti Gaia-X:n haasteena sitä, miten 
siinä saadaan huomioitua Kanta-palveluiden tietotyyppejä koskevat vaatimuk-
set. Aali kuvaili haastetta seuraavilla tavoilla:  
 
“[...] onkohan sitä otettu niinkun riittävällä tasolla Gaia-X:ssä huomioon, eli nää on 
erityissuojattavia tietoja.” -Aali 
 
“[...] European Health Dataspace toki niinkun käsitteleen vaan asiakas- ja potilastietoja 
ja Gaia-X on ilmeisesti niinkun mitä tahansa dataa. Et varmaan niinkun jotenkin 
niiden yhdenmukaistaminen voisi olla hyödyksi.” -Aali 
 
Kirjallisuuden perusteella yllä esitetyt Aalin vastaukset linkittyvät myös teema-
ryhmän tekijään Tarkemmin Kanta-palveluihin hyväksyttävistä tietorakenteista 
määrätään THL:n määräyksissä (STM, 2021d), sillä näistä määräyksistä nouse-
vat lainsäädäntöön pohjautuvat vaatimukset asiakas- ja potilastietojen käsitte-
lylle Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tämän lisäksi teema Kanta-
palveluissa käytettävät tietotyypit eli eri asioiden esitystavat ovat sitovia (HL7 
Finland ry, 2020) esiintyi Ruun vastauksissa haasteena ja vaatimuksena, jota 
hän kuvaili seuraavasti: 
 
“[...]Kela mun ymmärtääkseni niin tuota haluaa pitää omissa käsissään monet sellaset 
tärkeät, esimerkiksi tähän järjestelmien saatavuuteen, kohdentamiseen, tietoliikenteen 
suojaamiseen ja tän tyyppisiin asioihin liittyvät seikat. Sen sijaan, että lähdettäis 
esimerkiksi hyödyntämään kovin laajasti julkisia pilvipalveluja.”  -Ruu 
 
“[...]Gaia-X on eri toimiala ja erityyppiset hyvin laajasti erityyppisiä tietoja niin tota 
palveleva perusajatus.  Ja tietenkään siinä ei ole ollut mahdollista huomioida 
nimenomaan tällasii toimialakohtasii vaatimuksii mitä nyt sit ihan jo eurooppa-tasolla 
ja myös eri maitten  kansallisissa lainsäädännöissä näihin juuri tämän tyyppisiin 
asiakas- ja potilastietoihin kohdistuu. Eli Gaia-X ei näytä tarjoavan niinku ratkaisuja 
niihin  asioihin mihin on tehty sekä Eu-tasolla että monissa maissa, ja monissa maissa 
vielä vähän eri tasoisesti kansallista sääntelyä lainsäädäntöön.” -Ruu   

8.6 Datan kustannukset  

Samoin kuin Standardien ja lisenssien puute ja eriäväisyys -teemaryhmässä, 
myöskään tästä teemaryhmästä ei noussut esiin yhtään viitekehyksen tekijää, 
joka olisi toistunut kaikissa haastatteluissa. Teema Dataa voidaan joutua pro-
sessoimaan ennen sen syöttämistä avoimen datan ekosysteemiin (Welle Donker 
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& van Loenen, 2017) nousi esiin haasteena kolmessa viidestä haastattelusta da-
tan jatkojalostamisen vaatimusten näkökulmasta. Neo ja Ruu ja avasivat haas-
tetta seuraavasti: 
 
“Ja sit tää ois tavallaan nää henkilötietoja koskevat tiedot ja niitten tota saaminen niin-
kun tavallaan tuohon mukaan niin se on varmaan, se vaatii niinkun jalostusta et suo-
raan itessään niinkun ensisijaisiin lähteisiin niin mä en oikeen nää että mikään lainsää-
däntö pystyisi sitä niinkun mahdollistamaan.”  -Neo 

 
“Datatalouden kehittäminen helpommin on saavutettavissa sillon kun me puhutaan 
väestötasoisesta, yhteenvedetystä, anonymisoidusta tai pseudonymisoidusta tiedosta. 
Jollon pystytään käsittelemään sen tyyppisiä tietoaineistoja, joista välttämättä ei sitten 
enää ainakaan suoraa yksittäiset henkilöt ole tunnistettavissa. Ja tän tyyppisten aineis-
tojen niinku laajempi jakaminen ja hyödyntäminen on huomattavasti helpompaa ja sii-
nä on vähemmän kriittisiä ratkottavia esimerkiksi yksityisyyden suojaan liittyviä kysy-
myksiä.”  -Ruu 
 
Auvon haastattelun vastauksissa esiin nousi vaatimus eri tasoisista tietojärjes-
telmistä olevan datan yhteensovittamiselle, mikä täsmää kirjallisuuden kuvaus-
ta tekijässä Dataa voidaan joutua prosessoimaan ennen sen syöttämistä avoi-
meen dataekosysteemiin (Welle Donker & van Loenen, 2017). Auvo kuvasi tätä 
haastetta seuraavasti: 
 
 “[...]julkisen terveydenhuollon puolelta isompi ongelma on nää vanhan tyyppiset 
Pegassokset ja tota Efficat, mitä tuolla on maakunnat edelleen pullollaan. Jotka ei 
perustu rakenteellisen tiedon kirjaamiseen vaan ne on käytännössä kaikki aina 
tekstimuodossa. Tekstimuodossa vaan noi lopputulokset siellä. Mutta tota se on 
sellanen asia joka paranee tässä koko ajan vähä vähältä koko aika.” -Auvo 
 
Tämä Auvon vastaus näyttäytyi haasteena sekä Datan kustannukset teema-
ryhmässä että Standardien ja lisenssien puute tai eriäväisyys teemaryhmässä. 
Vastaus liittyi molempien teemaryhmien kirjallisuuksien sisältöihin, minkä 
vuoksi se on nostettu lainaukseksi molemmissa teemaryhmissä.  Datan kustan-
nukset teemaryhmän osalta Auvon vastaus kuvasi sitä, miten datan voi olla 
laadullisesti hyvin eri tasoista vielä tämänhetkisissä Suomen julkisen tervey-
denhuollon tietojärjestelmissä. Tästä näkökulmasta tämänhetkistä dataa joudut-
taisiin prosessoimaan ennen sen syöttämistä yleisesti käytössä olevana avoi-
meen dataekosysteemiin (Welle Donker & van Loenen, 2017). 

Toissijaista henkilötietoa luovutetaan Suomessa ainoastaan laissa määritel-
tyihin tarkoituksiin (Findata, 2022) oli toinen Datan kustannukset teemaryh-
mässä esiin nousseista tekijöistä. Kirjallisuuden yhteenvedossa tämä tekijä näyt-
täytyi jopa datan toisiokäyttöä estävänä tekijänä, mutta haastatteluissa se nousi 
esiin ainoastaan yhden haastateltavan haastattelussa, jossa se näyttäytyi täyden 
estävyyden sijaan haasteena. Haastateltavista Neo kuvasi tekijään liittyen 
toisiolakia seuraavasti: 
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[...] et nythän se menee aika paljon sen Findatan kautta ja siellä on aika... Et et toisaalta 
se on niinkun tavallaan aika kallistakin ja aika hidastakin saada tietoo.” -Neo 
 
Tämän vastauksen perusteella toisiolaki ei siis täysin estäisi tiedon hyödynnet-
tävyyttä, mutta tiedon saaminen Findatalta joka valvoo datan toisiokäyttöä, on 
toimijoille hidasta sekä kallista. 

8.7 Teoreettisen viitekehyksen toteutuskelpoisuus haastattelujen 
perusteella 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen perusteella Kanta-palveluiden mahdol-
linen liittyminen avoimen datan ekosysteemiin sisältää puoltavia tekijöitä, estä-
viä tekijöitä, vaatimuksia, haasteita tai hyötyjä. Kun viitekehyksen teemaryhmiä 
tarkasteltiin suhteessa asiantuntijahaastatteluihin, havaittiin ettei tämän tutki-
muksen teoreettinen viitekehys pystynyt täydellisesti vastaamaan tutkimuksen 
tutkimuskysymyksiin avoimen datan ekosysteemin hyödynnettävyydestä sekä 
siihen liittyvistä vaatimuksista ja haasteista Kanta-palveluissa ja laajemmin 
Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Viitekehys vaatisi siis haastattelujen 
perusteella tarkennuksia ollakseen toteuttamiskelpoinen Suomen julkisessa ter-
veydenhuollossa.  

Viitekehyksen tarkennustarpeet nousevat ilmi haastattelujen otteita tar-
kasteltaessa. Haastatteluissa nousi esiin viitekehyksen teemojen sisällä uusia 
tekijöitä eivätkä viitekehyksen teemat näyttäytyneet haastattelujen perusteella 
tasavertaisina, kuten ne on esitetty viitekehyksessä. Teemaryhmissä esitettiin 
viitekehyksessä yhteensä 32 tekijää. Näistä tekijöistä 12 ei esiinny yhdessäkään 
haastattelussa. Tämä havainto osoittaa selkeän tarkennustarpeen kirjallisuudes-
ta havaittujen teemaryhmien tekijöiden sekä tutkimuksen empiiristen tulosten 
välillä.  

Haastatteluiden litteraatiot teemoiteltiin tutkimuksen teoreettisen viiteke-
hyksen perusteella. Tällä tavoin haastatteluista pystyttiin erittelemään 113 otet-
ta, jotka jaettiin teemaryhmien tekijöihin. Kaikki haastatteluista havaitut, tois-
tuvat tekijät eivät kuitenkaan kuuluneet minkään teemaryhmän tekijään. Näitä 
tekijöiden ulkopuolisia otteita havaittiin 11 kappaletta, eli 9,73 % otteiden ko-
konaismäärästä.   Kaikki nämä otteet kuuluivat kaikki Poliittiset, oikeudelliset 
ja kulttuuriset tekijät -teemaryhmään. 

Teemaryhmien tekijöiden ulkopuoliset otteet nostivat esiin merkittäviä 
uusia näkökulmia suhteessa tutkimuksen viitekehykseen. Uudet näkökulmat 
esitetään seuraavissa kappaleissa jälleen järjestyksessä sen mukaan, mikä tee-
maryhmä sisälsi eniten uusia otoksia. Teemaryhmien tekijöiden ulkopuolisten 
otteiden lisäksi otteiden jakautuminen teemaryhmien välillä on merkittävä tar-
kastelukohde tutkimuksen viitekehyksen kannalta. Tällä hetkellä viitekehys 
sisältää viisi teemaryhmää.  Eniten otteita sisältäneessä teemaryhmässä oli 60 
otetta ja vähiten otteita sisältäneessä 5 otetta 
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8.7.1 Poliittiset, oikeudelliset ja kulttuuriset tekijät 

Poliittisten, oikeudellisten ja kulttuuristen tekijöiden teemaryhmässä kolme 
haastateltavaa korosti sitä, kuinka Kanta-palveluiden kehityksessä yleisesti 
haasteena on poliittinen ohjaus ja rahoitus. Poliittinen ohjaus ja rahoitusasiat 
eivät nousseet ilmi kirjallisuudessa, minkä takia aihealueen korostuminen haas-
tatteluissa on merkittävä löydös. Haastateltavista myös kaikki kolme THL:llä 
työskentelevää asiantuntijaa kokivat politiikan keskeiseksi haasteeksi, mikä ker-
too myös heidän omasta asiantuntemuksestaan Kanta-palveluiden päätöksen-
tekoon liittyen. Neo, Ruu ja Iise kertoivat poliittisen ohjauksen haasteesta näin: 
 
“[...] että se on tota Kanta-palveluissa sanotaan et meillä on liian lyhyt tähtäiminen 
rahoitusmalli Kanta-palveluiden ylläpidossa. Verrattuna siihen että se tavallaan, että 
sitä pystyis niinkun suunnitelmallisesti ja tällasella tota pitkätähtäimisellä 
näkemyksellä hoitamaan. Että se kritiikki on enemmänkin rahoitusmalliin liittyvä kuin 
sitten teknologiaan liittyvä.” -Neo 

 
“[...] hankinnoissa on todella paljon asioita joita joudutaan ottamaan huomioon ihan 
lähtien sieltä poliittisen päätöksenteon tasolta.” -Ruu 
 
“Edellisellä hallituskaudella tehtiin Kantaan ihan toisenlaisia versioita ja 
toiminnallisuuksia kun nyt. Että se tietysti se poliittinen muutos aina vaikuttaa meidän 
tekemiseen ja se on ehkä vähän niinku hankalaa, että enemmän sais olla silleen, että 
meillä olis osaavat virkamiehet siellä, joilla ois pitkäjänteinen näkemys siitä, että miten 
nää asiat pitää tehdä.” -Iise 
 
Haastateltavat kokivat vahvasti, että Kanta-palveluiden kehitys ja sen 
suunnittelu tapahtuu poliittisella tasolla lyhyellä tähtäimellä, eli suunnittelu jää 
lyhytkatseiseksi. Tämä vaikeuttaa haastateltavien mukaan esimerkiksi erilaisten 
kehityskohteiden priorisointia. Toisaalta Ruu esitti myös näkemyksensä sote-
uudistuksen vaikutuksista. Hän näki sote-uudistuksen olevan haaste, ja kertoi 
aiheesta seuraavaa: 
  
“[...] yksi haaste ylitse muiden ja se haaste on sote-uudistus ja hyvinvointialueiden 
käynnistäminen, johon menee tällä hetkellä kaikki energia ja voima, ja tuota 
kehittämispanostuksetkin niinkun niillä sote organisaatioilla jotka ovat kuntia ja 
sairaanhoitopiirejä jotka muuttuvat nyt hyvinvointialueiksi.” -Ruu 
 
Tämän lisäksi toisena kirjallisuuden ulkopuolelta nousseena tekijänä olivat 
turvallisuusasiat, jotka nousivat ilmi kolmessa eri haastattelussa. Neo ja Auvo 
näkivät yksilöiden ja  kansallisen turvallisuuden haasteen seuraavasti: 
 
“Käytännössä tietoturvalle ja tietosuojalle ja tiedon jaollekin niinku tavallaan on ihan 
konkreettinen haaste että kaikki toimijat ei oo hyväntahtosia, et on siellä tavallaan 
mahdollisesti niinkun valtiollinen toimija tai firma niin eihän niillä oo aina yksittäisen 
ihmisen paras mielessä silloin kun me toimitaan.” -Neo 
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“Kansallisen turvallisuuden näkökulmasta niin tollainen terveysdata, jos sitä pystytään 
purkamaan niin, että se pystytään yksilöimään, niin että rouva pääministerillä onkin 
syöpä ja häneen pystytään vaikuttamaan esimerkiks sen kautta niin se on ongelma. Et 
tota siinä vaiheessa kun käsitellään ihmisten tollasia hyvin yksityisiä asioita niin toki 
tota riskitkin ovat yksilön kannalta kohtuullisen isot ja miksei tota myös kansallisen 
turvallisuudenkin kannalta. Et on ihan selvä, että paria isoa mahtia kiinnostaa 
takuuvarmasti, takuuvarmasti suomalaisten poliitikkojen terveysasiat ja vaikuttajien, 
yritysjohtajien, jos niitä pystytään sieltä yksilöimään.”  -Auvo 
 
Kirjallisuudessa korostui avoimen datan ekosysteemin haasteena GDPR, joka 
antaa Euroopassa raamit henkilötietojen käyttöön liittyen. Yksilön 
turvallisuuden lisäksi kirjallisuudessa ei kuitenkaan käsitelty kansallisen 
turvallisuuden näkökulmaa, jonka haastateltavat näkivät keskeisenä haasteena 
tässä kontekstissa. Keskeistä tämän teeman viitekehyksen ja haastatteluiden 
erona oli myös se, että kaikkia yhteenvedon tekijöitä ei käsitelty haastatteluissa. 
Tekijät, joita ei mainittu yhdessäkään haastattelussa olivat: 
 

• Visio Euroopan digitaaliselle muutokselle vuoteen 2030 mennessä 
(Euroopan komissio, 2021).  

• Kaikki mukana olevat organisaatiot eivät välttämättä halua jakaa 
dataansa kilpailuedun vuoksi muille organisaatioille (Runeson ym., 
2021).  

• Euroopan Unionin direktiivit ohjaavat kohti potilaan liikkuvuutta ja 
valinnanvapautta Euroopassa, minkä vuoksi kansallinen ratkaisu 
potilastietojen hallinnointiin ei välttämättä ole enää riittävä (Reponen 
ym., 2021). 

• Tarve yhteistyölle datan keräämisessä (Runeson ym., 2021).  
 

Koska kaikkia poliittisten, oikeudellisten ja kulttuuristen teeman tekijöitä ei 
noussut esille haastatteluissa, voitiin huomata että nämä neljä tekijää eivät ole 
linjassa tutkimuksen viitekehyksen kanssa.  

8.7.2 Julkisten hankintojen prosessilähtöisyys  

Julkisten hankintojen prosessilähtöisyyden teemaryhmässä Aalin vastaukset 
poikkesivat muiden haastateltavien vastauksista. Kanta-palvelujen hankintoja 
koskevissa kysymyksissä Aali kertoi, että julkisen organisaation hankintoja oh-
jaa hankintalaki, joka edellyttää kilpailutusta. Tältä osin hänen vastauksensa 
nähtiin kuuluvan tekijän Suomessa hankintoja ohjaa kansallinen hankintalaki 
(Pekkala ym., 2019) alle. Pian tämän jälkeen Aali kysyi kuitenkin tarkennusta 
siihen, millaisista Kanta-palveluihin tehtävistä hankinnoista tässä yhteydessä 
on kyse. Kun haastattelija tarkensi, että kysymys koskee Kanta-palveluihin teh-
täviä ohjelmistoihin liittyviä hankintoja Aali vastasi seuraavasti: 
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“Aa, no tämä ei mene hankintalain mukaisesti, siis tota meidän laitteistohankinnat sun 
muut menee sen hankintalain mukaisesti mut siis Kanta-palveluitahan ja Kanta-
palveluiden kehittämistä tota ohjaa Sosiaali- ja terveysministeriö loppukädessä. Eli prio-
risoinnit, millä tavalla Kanta-palveluita kehitetään ja mitä kehitetään, niin tulee minis-
teriöstä. Ja ministeriö myös niin tota kehittää Kanta-palveluita koskevaa lainsäädäntöä 
ja sitä kautta tuo uusia vaatimuksia Kanta-palveluita koskien.” -Aali 

 
Aali tarkensi vastauksessaan, ettei Kanta-palveluiden ominaisuuksien lisäämi-
siä käsitellä hankintoina. Tämän vuoksi Kanta-palveluiden järjestelmien kehi-
tystä ei Aalin mukaan ohjata hankintalain pohjalta. Aali kuvasi Kanta-
palveluiden kehitystä seuraavasti: 

 
“Nää ei tosiaan niinkun ole hankintoja, siis Kelalla on vastuu tuottaa Kanta-palveluita 
lain perusteella. Eli Kantaan tehtävä kehitys on niinkun suoraan Kelan vastuulla, että 
siitä ei tehdä niinkun erikseen mitään hankintapäätöstä. Et se kansallinen ohjaus niin 
tota koskee sitä, että mitä sinne kehitetään.” -Aali 

 
“[...]tätä koko sote-tiedonhallinnan kehittämistä tosiaan niinkun koordinoidaan myös 
kansallisessa Sote-kokonaisarkkitehtuuriryhmässä, jossa on siis THL, Kela, STM ja tä-
mä on siis STM:n vetämä ryhmä ja täällä on myös alueitten edustajat ja alueiden arkki-
tehtuurista vastaavat mukana tässä.” -Aali 

 
Aalin nosto tarkensi Kanta-palveluihin liittyvää STM, THL ja Kela välistä vi-
ranomaisyhteistyötä ja siihen liittyvää yhteistyötä sote-uudistuksen hyvinvoin-
tialueiden kanssa. STM, THL ja Kela välisen yhteistyön näkökulmat nousivat 
viitekehyksen ulkopuolisena tekijänä esiin myös muiden haastateltavien vas-
tauksissa tässä teemaryhmässä. Auvo, Iise ja Neo kuvasivat aihetta seuraavasti: 
 
“Kelahan sen sitten loppujen lopuksi tekee sen järjestelmähankinnan päätöksen” -Auvo 
 
“[...]STM sekä THL asettavat raamit sille, mitä Kelan pitää tehdä. Se on semmonen 
pyhä kolminaisuus, josta ei niin kun yhdestäkään ei pääse eroon. Mutta lopullisen pää-
töksen tekee Kela.” -Auvo 

 
“Kelahan ei määrittele vaatimuksia vaan se tulevat sitten THL:n ja STM:n suunnalta. 
THL:ssä erityisesti OPER-yksikkö, joka huolehtii siitä päivittäisestä, päivittäisestä asi-
oiden pyörittämisestä.” -Auvo 

 
“[...] se on Kelan vastuulla, minkälainen on Kelan päätöksentekoprosessi, siitä mä en ole 
ihan varma. Mut sen mä tiedän, että heillä on kyllä hyvin tarkka se tietoturvaprosessi 
siellä” -Iise 

 
“[...] nää päätökset tapahtuu varmaankin enemmän ja vähemmän sellasessa niinkun 
yhteistyössä Kelan kehittäjien ja THL:n substanssiasiantuntijoitten, toisaalta sitten 
rahottaja STM:n kesken. Et et sitä tehdään sitä pienkehittämistä aika itsenäisesti Kelas-
sa ja tota isommat linjat päätetään sit tällasissa niinkun yhteistyöverkostoissa.” -Neo 
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“[...] isommat järjestelmähankinnat, jos ne on etenkin tavallaan niinku uusia niin sillon 
se menee tälläsen pitkän et siinä on ensin niinku määrittely ja se vähitellen tehdään 
semmosia porttipäätöksiä että edetään kohti sitä järjestelmähankintaa. Et se lopullinen 
päätös on varmaan todennäkösesti, jos ajatellaan tälleen niinku tässä julkisen sektorin 
työssä niin se, joka rahottaa loppujen lopuksi elikkä STM:n nykyinen onks se nyt Diti-
yksikkö ja sen johtaja kai on se joka loppujen lopuksi niinkun viranomaispäätöksenä 
niitä niist tekee.  Mut siinä käytännön tasolla tavallaan Kelan Kanta-palveluissahan ne 
tilaukset tehdään ja ratkasut että mitå teknologiaa käytetään. Ja siellä tehdään käsittääk-
seni myös aika itsenäisesti ratkaisuja, jos tarvii uudistaa sitten tavallaan sitä rautaa 
siellä takana. Näitten palvelujen takana, että kyllä ne tekee tavallaan siellä sitä niinku 
hyvinkin itsenäisesti niinku Kelassa, Kelassa sitten. Ja niiltä palvelujen osalta, kun ne 
on pyörimässä niin, niin Kelallahan on vastuukin koska he omistaa tavallaan ne järjes-
telmät ja toisaalta saa sit rahotuksenki suoraan käyttäjiltä niitten osalta.” -Neo 

 
“[...] jos aatellaan et uusii palveluja ja niiden rakentamista niin se on varmaan aika 
paljon niinku STM:n päässä se kehittämispäätös ja sit taas olemassaolevien palveluiden 
osalta se on Kela joka omistaa nää palvelut. Et tää on varmaan mun mielestä se juoksu-
tus tällä hetkellä.” -Neo 

 
“[...] toiminnallisista määrittelyistä mitkä käytännössä liittyy sitten näihin näitten oh-
jelmistojen toiminnallisuuksiin niin niistä vastaa edelleen THL. Tosin niitä tehdään 
myös, että Kela tekee niitä mut meillä on käytännössä sellanen katselmointi ja hyväk-
syntäprosessi sitten THL:n sisään rakennettu niiden määrittelyjen ja määrittelyjen 
osalta. Ja muutoin sit sellasista teknisistä määrityksistä niin Kela kyl vastaa itse. Et eli 
käytännössä niinku tavallaan, kun tehdään tavallaan toiminnallisesta määrittelystä 
sellasta teknologian valintaa ja niitä niinkun niin Kela vastaa niistä. Niitten tekemises-
tä ja niitten tilauksista. Mut toiminnallisiakin määrittelyjä Kela tekee ikäänkun THL:n 
kanssa sovitusti. Et et tän uuden työnjaon mukaisesti et käytännössä ikäänkuin vaikka 
meillä on vaan vastuu niiden hyväksymisestä ja silleen ikäänkun tavallaan miten mä 
sanon virkavastuu niitten toteuttamisesta ja hyväksymisestä niin käytännössä niitä 
saatetaan tehdä sitten niinku tavallaaan muualla kun THL:ssä.” -Neo 

 
“[...] pitää erottaa hyvin selvästi mitä Kanta-palveluihin ja kansallisten palvelujen pys-
tyttämiseen hankitaan. Se on niinku yksi asia ja tästä aihepiiristähän vastaa Kela, Kan-
saneläkelaitos. THL, missä mää toimin, niin se on siinä roolissa, että me vaan ohjataan 
sitä kehitystä, mitä uusia ominaisuuksia Kanta-palveluihin tulee ja minkälaisten hank-
keitten kautta sitä Kanta-palveluihin liittyvää kehittämistä viedään eteenpäin” -Ruu 

 
“Kanta-palveluiden sisäisistä hankinnoista eli miten kansalliset tietojärjestelmäpalvelut 
siellä toteutetaan, niin Kela tekee ne päätökset.” -Ruu 

 
“THL ohjaa kehittämistä, vaikka ei oo suoraa se hankkiva viranomainen noissa Kanta-
palvelujen sisäiseen toteutukseen liittyvissä asioissa niin tällaisista asioista keskustelua 
käydään.” -Ruu 
 
Näitä haastattelussa esiin nousseita viranomaistahojen roolien vaatimuksia ei 
ollut nostettu kirjallisuuskatsauksen perusteella viitekehykseen omaksi tekijäksi. 
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Haastatteluissa tästä aiheesta havaittiin 12 otetta. Näiden otteiden pohjalta tee-
maryhmässä Julkisten hankintojen prosessilähtöisyys, tunnistettiin tarve uudel-
le nämä näkökulmat kokoavalle tekijälle. Otteiden mukaan uudeksi tekijäksi 
muotoiltiin: STM:n sekä THL:n asettamien vaatimusten ja määräysten pohjalta 
Kela tekee yhteistyössä STM:n ja THL:n kanssa päätökset Kanta-palveluita kos-
kevista hankinnoista sekä tietojärjestelmäkehityksestä. Tämä on selkeä vaati-
mus Kanta-palveluiden kehittämisessä ja tietojärjestelmien hankinnoissa.  

Julkisten hankintojen prosessilähtöisyys teemaryhmän kirjallisuus kuvasi 
julkisten hankintojen pohjan rakentuvan kaikkia julkisia hankintoja ohjaavien 
EU:n hankintadirektiivien (TEM, 2021e) sekä kansallisen hankintalain (Pekkala 
ym., 2019) perustalle.  Viitekehykseen kirjallisuuden perusteella sisällytetyistä 
tekijöistä kaksi neljästä ei kuitenkaan noussut esiin haastateltavien vastauksissa. 
Tekijät, joita ei mainittu yhdessäkään haastattelussa olivat: 

 

• Estää harmaan talouden ja korruption syntymistä (Sharma, 2020). 

• Julkisia hankintoja tehdään näennäisesti hyvin hataralta teoreettiselta 
pohjalta, hankintoja tehdään talous edellä (Flynn & Davis, 2014). 

 
Kirjallisuuden perusteella julkisten hankintojen prosessilähtöisyys on merkittä-
vä näkökulma hankintojen säännönvastaisuuksien välttämisessä (Sharma, 2020), 
mutta vastapainona tälle hankintoja päädytään kirjallisuuden perusteella kui-
tenkin tekemään tauloudellisten ajureiden ohjaamana heikolta teoreettiselta 
pohjalta (Flynn & Davis, 2014). Vaikka nämä molemmat olivat viitekehyksen 
perusteella merkittäviä tekijöitä tässä teemaryhmässä ne eivät nousseet esiin 
haastatteluissa. Tämän vuoksi viitekehystä tulisi tarkastella uudelleen ja arvioi-
da syytä sille mikseivät nämä tekijät nousseet esiin haastatteluissa ja vaatisiko 
viitekehys tältä osin päivittämistä. 

8.7.3 Julkisten hankintojen suunnittelun sekä toimittaja- ja sopimushallin-
nan monimutkaisuus  

Teemaryhmän tekijöiden ulkopuolelta yhdessä haastattelussa nousi esiin tieto-
järjestelmien versioinnin tarve. Iise kuvasi asiaa seuraavasti: 
 
“[...] jos nyt taas mietitään sitä, että miten tota saadaan näitä Kanta-yhteentoimivia 
järjestelmiä hankittua niin tota kyllä siellä varmasti on se järjestelmien versiointi yks 
vaikee asia. Jos mä nyt mietin, nyt mä en puhu ehkä ihan tästä teidän näkökulmasta, 
vaan näin yleisemmin Kanta-näkökulmasta ja niistä hyödyistä mitä siitä pitäis saada 
että se. Kun tietenkinhän se ajatus on, et jos meillä on tämmönen kansallinen järjestel-
mä niin se olis tietoturvallisempi, kun tuhat paikallista, joissa tieto kulkee siellä ja me ei 
esimerkiksi kansalaisina tiedetä, että missä ne kulkee ja kuka niitä kattelee.” -Iise 

 
Tämän kirjallisuuskatsauksen näkökulmasta uuden teeman lisäksi, yhden haas-
tateltavan vastauksissa voitiin erottaa selkeä alateema Julkisten hankintojen 
suunnittelun sekä toimittaja- ja sopimushallinnan monimutkaisuus teemaryh-
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män Hankintayksikön ammattitaidon puutteen vuoksi järjestelmän jatkokehitys 
voi olla edullisempaa ottaa samalta palveluntarjoajalta kuin se on alun perin 
hankittu (Paukku & Puhakainen, 2020) tekijän alla. Haastateltavista Iise erotti 
tämän tekijän alla selkeästi vielä omaksi kokonaisuudekseen hankintaosaami-
sen, jota hän kuvaili seuraavasti: 
 
“Ja tietenki se lähtee ihan tuolta poliittiselta taholta eli käytännössä niinku politiikka, 
ministeriöiden ohjaus, meidän ohjaus, Kelan toteutuskyky ja sitten tilaajien niinku kyky 
ja mahdollisuudet ja ymmärrys, motivaatio siihen, että se saatais niinku se paras mah-
dollinen ratkaisu käyttöön. Niin kaikki nää siihen vaikuttaa ja mikään näistä ei niinku 
ihan mee niinku Strömsössä pakko sanoa. Ja kyllä nyt ite niinku ainakin oon sen huo-
mannu, että toi poliittinen ohjaus aika paljon vaikuttaa.” -Iise 

 
“Sen mä tiedän, että on erityyppisiä järjestelmätoimittajilla on erityyppisiä sopimuksia 
et yksityisellä sektorilla on paljon semmosia sopimuksia, että tehään tavallaan semmo-
nen kokonaispaketti, joka sisältää sitten versiomuutoksia eli tavallaan ei tarvi jokaista 
versioo ostaa erikseen, mikä minun näkemyksen mukaan sujuvoittaa sitä, että se taval-
laan se järjestelmä on sitten ikäänku parempi. Mutta sitten taas julkisella puolella il-
meisesti tehdään, tästä en oo ihan varma, mut mulla on se käsitys et siellä tehdään 
enemmän niitä hankintoja sillai että taas erikseen ostetaan joku toiminnallisuus ja se 
sitten siinä kohtaa järjestelmätoimittajat aika paljon määrittelee sitä. Et noilla tilaajilla 
on aika pieni liikkumavara, kun ne ilmottaa että joo tämä ja tuo uusi toiminnallisuus, 
tuotamme sen sellasena pakettina jossa on nämä ja nuo kolme asiaa ja saatte sen kolmen 
vuoden päästä ennen sitä ette voi saada. Eli tota mun näkökulmasta se vaikuttaa siltä, 
että tota tilaajalla ei oo ihan niinku riittävää valtaa tässä asiassa.” -Iise 
 
Tätä teemaryhmää koskevassa kirjallisuudessa korostui hankintaprosessin mo-
nimutkaisuudesta seuraavat haasteet (Moe & Päivärinta, 2013) sekä hankinnan 
kohteen monimutkaisuudesta aiheutuvat haasteet (Valtiovarainministeriö, 
2020a),  toimittaja- ja sopimushallinan yhteisten järjestelmien puuttuminen 
(Valtiovarainministeriö, 2020a) sekä ajautuminen samojen markkinoita hallitse-
vien toimijaoiden järjestelmien käyttöön (Johannessen, Obstfelder & Lothering-
ton, 2012) hankintayksikön puutteellisen ammattitaidon sanelemana (Paukku & 
Puhakainen, 2020). Viitekehyksessä tämän teemaryhmän tekijöistä kaksi neljäs-
tä ei kuitenkaan noussut esiin haastateltavien vastauksissa. Tekijät, joita ei mai-
nittu yhdessäkään haastattelussa olivat: 
 

• Yhteisten järjestelmien puute (Valtiovarainministeriö, 2020a). 

• Prosessin monimutkaisuuden myötä pienet yritykset voivat jättää osal-
listumatta erilaisiin hankintakilpailuihin taloudellisista syistä (Moe & 
Päivärinta, 2013). 

 
Nämä tekijät kuvaavat todella julkisiin hankintoihin kohdistuvia haasteita, mi-
kä voi selittää sitä, etteivät ne nousseet esiin haastatteluissa. Koska tekijät eivät 
itsenäisinä erottuneet tässä teemaryhmässä, tulee viitekehyksen osalta arvioida, 
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olisiko tekijöitä parempi kuvata yleisluontoisemmin tai jättää ne viitekehyksen 
ulkopuolelle 

8.7.4 Standardien ja lisenssien puute tai eriäväisyys 

Tämän teemaryhmän tunnistettujen tekijöiden ulkopuolelta Ruu nosti esiin so-
siaali- ja terveydenhuollon toimialan ja siellä esiintyvien tietojen arkaluontoi-
suuden asettavan erityisvaatimuksia, jotka tulee aihepiirissä huomioida Suo-
men lisäksi myös EU-tasoa tarkasteltaessa. Ruu kuvasi aihepiiriä näin:  

 
“[...]sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiala ja tietojen arkaluonteisuus asettaa siihen 
sitten tämmösiä erityistarpeita ja vaatimuksia, jotka kyllä joudutaan sitten vastaavalla 
tavalla muissakin maissa huomioimaan. Eli on ihan hyvä, että myös tämän tyyppisten 
tietojen ympärille muodostuu sitten niitä Eurooppa tasoisia yhteisiä pelisääntöjä ja pe-
riaatteita.” -Ruu 

 
Tämän pohjalta tämänhetkiset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen erilaiset 
maakohtaiset erityistarpeet ja vaatimukset näyttäytyvät haasteena suhteessa 
tämän teemaryhmän kokonaisuuteen.  

Teemaryhmän kirjallisuuden perusteella vaihtelevien lisenssien käyttö ja 
standardien hyödyntämättömyys sovellusliittymissä (Immonen ym., 2014) 
haastavat avoimen datan ekosysteemejä. Tämän lisäksi Suomen sisäisesti tässä 
kokonaisuudessa vaatimuksia on asetettu tietotyypeille (HL7 Finland ry, 2020) 
sekä Kanta-palveluihin hyväksyttäville tietorakenteille (STM, 2021d).  Kolme 
neljästä teemaryhmän tekijästä nousi ilmi haastattelujen perusteella. Ainoa teki-
jä, jota ei mainittu yhdessäkään haastattelussa oli:  

 

• Ei standardisoidut sovellusliittymät aiheuttavat muun muassa sen, että 
on vaikeaa luoda palveluita, jotka toimivat eri alueilla ja eri maissa (Im-
monen ym., 2014). 

 
Tältä osin viitekehyksen voidaan arvioida olevan kohtuullisen hyvin paikkansa 
pitävä. Toisaalta teemaryhmässä otteita oli vähän suhteessa tekijöiden esiinty-
vyyteen. Tähän liittyen tässä teemaryhmässä merkittävää oli, että yhden haasta-
teltavista vastauksissa ei ollut havaittavissa yhtään yhteyttä teemaryhmän teki-
jöihin. 

8.7.5 Datan kustannukset 

Tässä teemaryhmässä teemaryhmän tekijöiden ulkopuolisia uusia tekijöitä ei 
noussut esiin haastattelujen perusteella. Aihepiiriä kirjallisuudesta haastatelta-
vien vastauksissa korostui haaste datan prosessointitarpeesta ennen sen liittä-
mistä avoimeen dataekosysteemiin (Welle Donker & van Loenen, 2017). Merkit-
tävä tulos teemaryhmästä oli se, että kahdessa haastattelussa ei noussut esiin 
mitään tähän teemaryhmään viittaavaa. Viitekehyksessä tämän teemaryhmän 
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teemoista kaksi neljästä ei noussut esiin haastateltavien vastauksissa. Tekijät, 
joita ei mainittu yhdessäkään haastattelussa olivat: 
 

• Datan kustannukset nousevat kasvavan datamäärän myötä (Runeson 
ym., 2021). 

• Tarve yhteisille malleille ja laitteistoille (Runeson ym., 2021). 
 
Näiden tekijöiden osalta teemaryhmän viitekehystä tulisi arvioida uudelleen ja 
mahdollisesti päivittää. Lisäksi koko teemaryhmää tulisi arvioida siitä näkö-
kulmasta, mikseivät sen tekijät nousseet lainkaan esiin kahden viidestä haasta-
teltavista vastauksissa. Haastateltavista Aalin osalta tätä tulosta selittää Aalin 
haastattelun eroavaisuus muiden haastateltavien haastatteluihin, mutta Iisen 
kohdalla vastaavaa syytä ei ole yhtä selvästi havaittavissa. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA  

9.1 Tutkimuskysymykset ja pohdinta 

Tässä alaluvussa esitettävien johtopäätösten ja niiden pohdinnan kautta vasta-
taan kokonaisvaltaisesti tutkimuksen kahteen tutkimuskysymykseen. Ensim-
mäinen tutkimuksen tutkimuskysymys on: 

 

• Millaisia vaatimuksia ja haasteita Kanta-palvelujen ja avoimen datan 
ekosysteemin yhteensopivuudesta voidaan havaita? 

 
Haastattelujen perusteella Kanta-palvelujen ja avoimen datan ekosysteemien 
yhteensovittamisessa haasteeksi koettiin Suomen terveydenhuollon rakenteisen 
datan yhteensovittaminen kansainvälisesti olemassa olevien rakenteisten data-
joukkojen kanssa. Terveydenhuollon datajoukkojen historia rasittaa haastatel-
tavien mukaan nykyistä datan hyödynnettävyyttä. Datan vertailu on tällä het-
kellä haastavaa, koska standardeja ei ole hyödynnetty kansainvälisesti datan 
yhteensopivuuden turvaamiseksi. Tämä sama haaste on nähtävissä haastattelu-
jen lisäksi aihepiirin kirjallisuuden perusteella. Eri alueilla ja maissa toimivien 
palvelujen järjestämistä ja tietojen jakamista ja käyttöä haastavat ei standardi-
soidut sovellusliittymät sekä vaihtelevat lisenssit (Immonen ym., 2014). Haas-
teena oli haastattelujen perusteella myös terveydenhuollon tietojärjestelmien 
runsaus ja yhteentoimimattomuus sekä kirjaamistapojen erilaisuus. Osa tervey-
denhuollossa käytössä olevista tietojärjestelmistä ei haastattelujen perusteella 
pohjaudu tiedon rakenteiselle kirjaamiselle, mikä heikentää tiedon siirrettävyyt-
tä tietojärjestelmien välillä. Tällainen tekstimuotoinen data on haastattelujen 
mukaan tyypillistä vanhemmissa tietojärjestelmissä ja ongelman nähtiin korjau-
tuvan vähä vähältä tietojärjestelmien päivittyessä.   Kirjallisuuden perusteella 
tunnistetut haasteet eivät siis ole haastattelujen perusteella poistuneet ja niiden 
voidaan nähdä koskettavan myös Kanta-palvelujen ja avoimen datan ekosys-
teemin yhteensovittamista.  
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Yksityisen ja julkisen puolen paremman yhteentoimivuuden takaamiseksi 
haastatteluissa nousi esiin Gaia-X:n datajoukkojen vaatimusten yhdenmukais-
taminen European Health Data Spacen (EHDS) asiakas- ja potilastietojen vaati-
musten kanssa. Sama näkemys korostuu Euroopan komission EHDS tiedonan-
nossa (2022g), jossa todetaan aidosti yhteisen eurooppalaisen terveystietoa-
varuuden kehittäminen edellyttävän toimia niin kansallisella kuin EU:n tasolla-
kin ja vaativan vahvaa yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin sidosryhmiltä. 
Tällaisia yhteistyöhön tarvittavia sidosryhmiä ovat muun muassa terveyden-
huollon ammattilaiset, kansalliset digitaaliset terveyslaitokset, kansanterveys-
laitokset, tietosuojaviranomaiset, terveydenhuollon tarjoajat, akateemiset ja tut-
kimuslaitokset sekä potilasjärjestöt (Euroopan komission tiedonanto, 2022g). 
Tästä näkökulmasta Kanta-palveluiden ja avoimen datan ekosysteemin yhteen-
sopivuuden vaatimuksena voidaan pitää avointa yhteistyötä julkisen ja yksityi-
sen sektorin välillä.  

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön vaatimuksen näkökulmasta 
haastattelujen pohjalta korostuu Kelan haastattelusta vaikutelma Kelan halut-
tomuudesta osallistua tämän tutkimuksen haastatteluihin.  Gaia-X oli halutto-
muuden syy ja haastatteluun osallistuneiden vähäinen määrä korosti tätä vai-
kutelmaa. Vaikutelma syntyi Kelan asiantuntijan puhetyylistä haastattelujen 
aikana sekä siitä, ettei Kelasta saatu useista yhteydenotoista huolimatta kuin 
yksi haastateltava tutkimukseen. Tätä Kelan osallistumisen haluttomuus tode-
taan tässä tutkimuksessa mahdolliseksi haasteeksi Kanta-palvelujen ja avoimen 
datan yhteensopivuuden kannalta. Asenteellisuus Gaia-X-hanketta kohtaan 
Kelan sisäisesti olisi haaste erityisesti EHDS Euroopan komission tiedonannos-
sa (2022g) esitetyn julkisen ja yksityisen sektorin vahvan yhteistyön näkökul-
masta, sillä Kelan selkeästi lukeutuu tiedonannossa lueteltuihin sidosryhmiin, 
joilta yhteistyötä edellytetään.  

Kaikista merkittävimpänä haasteena Kanta-palveluiden ja avoimen datan 
ekosysteemin yhteensopivuudessa voidaan kuitenkin pitää käynnissä olevaa 
sote-uudistusta. Sote-uudistus ja sen myötä hyvinvointialueiden käynnistämi-
nen vaatii entisiltä kunnilta ja sairaanhoitopiireiltä haastattelujen mukaan kai-
ken käytettävissä olevan energian ja voiman. Tästä näkökulmasta Kanta-
palveluiden kehittäminen yhteensopivaksi avoimen datan ekosysteemin kan-
nalta voi olla haastavaa, mikäli sote-uudistus vie runsaasti julkisen sektorin re-
sursseja. Tällöin resursseja uusien digitaalisten toimintamallien kehitykseen ei 
välttämättä ole tarpeeksi tarjolla. Tästä huolimatta haastatteluissa voimakkaasti 
esiin noussut EHDS voi kuitenkin asettaa Kanta-palveluille vaatimuksia, jotka 
sen tulee täyttää resurssien tilanteesta riippumatta. Euroopan komission (2022h) 
mukaan tällä hetkellä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotus 
EHDS:stä ajoittaa asetuksen vaatimat kehitystehtävät jäsenvaltioille vuosille 
2023–2027, niin että asetusehdotuksen toteutukset käynnistyvät tammikuussa 
2023 käynnistyskaudella. Asetusehdotuksen mukaan useimmilta jäsenvaltioilta 
edellytetään MyHealth@EU-alustan käyttöönottoa vuoteen 2025 mennessä. 
Komission näkemys on, että MyHealth@EU-alustan käyttö, ylläpito ja kehittä-
minen tehostuvat kaikkialla EU:ssa vasta kun useammilla jäsenvaltioilla on 
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otettu käyttöön ja kehitetty siihen tarvittavat työkalut. Komissio tunnistaa kui-
tenkin haasteeksi sähköisen terveydenhuollon kehitystehtävien saavuttamises-
sa koordinoidumman toiminnan tarpeen EU:n tasolla. 

EHDS:n korostuminen viranomaistoimijoiden haastatteluissa suhteessa 
Gaia-X-hankkeeseen selittyy sen asemalla EU-tason päätöksenteossa. Sosiaali- 
ja terveydenhuoltoa koskevassa Itse- ja Omahoidon kokonaisarkkitehtuurissa 
(Vuokko, Penttinen, Siira & Lundkvist, 2020) mainitaan, että eurooppalaiset 
strategisen tason linjaukset vaikuttavat Omahoidon kokonaisarkkitehtuurin 
kehittämistavoitteiden ohjaamiseen. THL:n (2021f) mukaan sote-
kokonaisarkkitehtuurisivulla esitettyjä kansallisia kokonaisarkkitehtuurin lin-
jauksia ja kuvauksia täytyy hyödyntää ja noudattaa sähköisten palvelujen tai eri 
tietojärjestelmien tarkemmissa määrittelyissä, toteutuksissa ja arkkitehtuuriku-
vauksissa. Itse- ja omahoidon kokonaisarkkitehtuuri on listattuna sivulla tällai-
sena tarkemman tason arkkitehtuurina.  

Tästä näkökulmasta Itse- ja omahoidon kokonaisarkkitehtuurissa todettua 
eurooppalaisten strategisen tason linjausten huomioimisen vaatimusta kansal-
listen kehittämistavoitteiden ohjaamisessa voidaan pitää vaatimuksena, jonka 
myötä EHDS:n vaatimukset laajenevat tulevaisuudessa osaksi muutakin kan-
sallista arkkitehtuurityötä. Näiden arkkitehtuurikuvausten lisäksi juuri julkais-
tun hyvinvointialueiden viitearkkitehtuurin on tarkoitus auttaa hyvinvointialu-
eita niiden toiminnan järjestämisessä. Lisäksi viitearkkitehtuuria voi hyödyntää 
alueilla kokonaisarkkitehtuurikuvausten laatimisessa, joita voi käyttää konk-
reettisina välineinä tiedonhallintamallin kuvaamisessa ja toteuttamisessa. (Sote-
uudistus, 2022b.) Kokonaisarkkitehtuurien laajaa määrä näyttäytyy tällä hetkel-
lä Sote-uudistuksen (2022c) mukaan monimutkaisena kokonaisuutena, mutta 
tähän kokonaisuuteen on tulossa selkeytystä kokonaisarkkitehtuurijulkaisujen 
uudistuksessa. Tämä yhteinen periaatteiden ja kuvausten julkaisu tulee toimi-
maan ohjaavana ylätason ohjeena ja se toimii suhteessa muihin kansallisiin ta-
voitearkkitehtuurikuvauksiin (Sote-uudistus, 2022c). Näiden kokonaisarkkiteh-
tuurien noudattaminen on siis yksi vaatimus Kanta-palveluiden ja avoimen da-
tan ekosysteemin välillä. 

EHDS:n ja Gaia-X:n tavoitteissa on tunnistettavissa samansuuntaisia peri-
aatteita datan hallinnan suhteen. Vuokon ym. (2020) mukaan yhtenä EHDS:n 
keskeisenä tavoitteena on turvata kansalaiselle pääsy hänen terveystietoihinsa 
sekä mahdollistaa terveystietojen jako rajojen yli. Myös Gaia-X (2022a) korostaa 
että data-avaruuden toiminnassa ja sen toimijoiden välisissä keskeisen tärkeitä 
ovat tietojen itsemääräämisoikeus sekä luottamus. Koska tavoitteet ovat mo-
lemmissa samansuuntaisia ja haastateltavat nostivat esiin dataa koskevien vaa-
timusten yhteensovittamisen Gaia-X:n ja EHDS:n välillä tämän tutkimuksen 
perusteella vuoropuhelu Gaia-X:n ja EHDS:n välillä voisi olla hedelmällistä.  

Haastatteluissa nousi esiin toimittajapuolen tyytymättömyys myös tä-
mänhetkiseen toisiolakiin sekä yleinen lainsäädännön monimutkaisuuden haas-
teeksi kokeminen toimittajapuolella. EHDS-hankkeessa selvitetään toisiokäytön 
toimintamalleja ja ratkaisuja henkilötason terveystietojen eurooppalaiseen tie-
donvaihtoon (HE 96/2021). Siinä syntyvät yleiseurooppalaiset toimintamallit ja 
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arviointikäytännöt takaisivat käyttöympäristöjen tietoturvallisuuden koko EU:n 
alueella. Tällaisia yleiseurooppalaisia ratkaisua ei kuitenkaan toistaiseksi ole 
olemassa ja EHDS:n laajentuminen koko Euroopan terveysdatan toisiokäytön 
kanavaksi on aikataulullisesti epävarmaa. Aikataulullisen epävarmuuden 
vuoksi yksityisen ja julkisen sektorin tarpeisiin vastaaminen Kanta-palvelujen ja 
avoimen datan ekosysteemin yhteensovittamisessa EHDS:n tapauksessa on 
haastavaa. Mikäli terveydenhuollossa syntyvän datan vaatimuksille syntyisi 
yhteisymmärrys osapuolten välillä, voisi julkinen ja yksityinen sektori toimia 
tehokkaammin yhteen ja välttää haastatteluissa esiin nousseita aiemman kehi-
tystyön ongelmakohtia vähäisen standardien hyödyntämisen ja liian lyhytnä-
köisen suunnittelun suhteen. Näin haastatteluissa esiin tullut ongelma kehitys-
työn jatkuvuudesta voisi ratketa.  

Lainsäädäntöjen EU-tasoinen yhteensopimattomuus tuo kuitenkin avoi-
men datan ekosysteemiin kansallista lainsäädäntöä huomattavasti suuremman 
haasteen. Haastattelujen perusteella Gaia-X ei näytä tarjoavan ratkaisuja asioi-
hin, joihin tällä hetkellä EU-tasolla sekä useissa maissa eri tasoisesti on jo ole-
massa kansallista sääntelyä lainsäädännössä. Tämä johtuu siitä, ettei Gaia-X 
useita toimialoja koskevana projektina sisältänyt yhtä tarkkoja toimialakohtai-
sia vaatimuksia kuin mihin kansallisilla tasoilla oli jo haastattelujen mukaan 
olemassa vaatimuksia. Näiden kansallisten lainsäädäntöjen ja sääntelyjen muut-
taminen voivat olla haastavaa ja hidasta. Lisäksi lainsäädäntöjen muuttamisen 
perustelu voi olla vaikeampaa Gaia-X toimesta kuin se on Euroopan komission 
toimesta EHDS:n kansallisiin lainsäädäntöihin vaatimien muutosten osalta. 
Näin EU-tason ja kansallisen tason lainsäädännöt eri EU-maissa voivat merkit-
tävästi rajoittaa tai ainakin asettaa haasteita avoimen datan ekosysteemeille nii-
hin kehitystyössä valikoituvien standardien ja muiden vaatimusten osalta. 
Lainsäädännöt myös väistämättä asettavat eri ratkaisuehdotukset eriarvoiseen 
asemaan sen mukaan, mitkä toimijat edistävät avoimen datan ekosysteemin 
kehitystyötä.  

Yhteenvetona ensimmäiseen tutkimuskysymykseen voidaan Kanta-
palvelujen ja avoimen datan ekosysteemin yhteensopivuudesta havaita useita 
haasteita ja vaatimuksia. Haasteita yhteensopivuudelle tuottaa terveydenhuol-
lon tietojärjestelmien runsaus, yhteentoimimattomuus sekä kirjaamistapojen 
erilaisuus, johon on vaikuttanut vähäinen standardien käyttö menneisyydessä. 
Kaikkia palvelevien ratkaisujen löytämiseksi vaatimuksena olisi avoin yhteistyö 
julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välillä. Lisäksi vaatimuksia kokonai-
suuteen tuovat kansalliset ja kansainväliset lainsäädännöt sekä kokonaisarkki-
tehtuurivaatimukset. Suurimpana haasteena Kanta-palvelujen ja avoimen datan 
ekosysteemin yhteensopivuudessa on sote-uudistus ja sen vaatimat resurssit 
hyvinvointialueilla. 

Tutkimuksen toinen tutkimuskysymys on: 
 

• Millä tavoilla avoimen datan ekosysteemi voisi hyödyttää Kanta-
palveluja niiden tietojärjestelmien hankinnoissa sekä laajemmin Suomen 
julkista terveydenhuoltoa? 
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Haastatteluissa nousi ilmi, että Kanta-palvelujen kehitys on lyhytnäköistä po-
liittisen päätöksenteon takia ja Kanta-palveluilla on oma tiekartta sen kehitys-
kohteiden suhteen. Tästä voidaan päätellä, että avoimen datan ekosysteemiin 
liittyminen tarkoittaisi Kanta-palveluille sen tiekartan linjaamista ekosysteemin 
kehityksen kanssa. Etuna tällä voisi olla pidemmän ajan suunnittelun helpot-
tuminen Kanta-palveluiden kehityksessä, sekä hankintojen tekemisessä. 

Lisäksi pitkäjänteisyyttä voidaan helpottaa huomioimalla kokonaisarkki-
tehtuurijulkaisujen uudistuksessa syntyvät yhteiset periaatteet ja kuvaukset 
(Sote-uudistus, 2022c), jotka ohjaavat ylätasolla myös hankintoja. Hyvinvointi-
alueiden hankinnoissa voidaan kuitenkin tukeutua jo nyt juuri julkaistuun hy-
vinvointialueiden viitearkkitehtuuriin. Viitearkkitehtuuri tarjoaa hyvinvointi-
alueille toimintamalleja, joita ne voivat hyödyntää eri toteutusratkaisujen ver-
tailussa sekä täten tukena hankintojen tekemisessä. 

Julkisissa järjestelmähankinnoissa keskeiset haasteet liittyvät hankintojen 
monimutkaisuuteen, ammattitaidottomuuteen sekä tietynlaisiin vendor lock-in-
tilanteisiin.  Julkiset järjestelmähankinnat ovat Suomessa yleisesti suuria koko-
naisuuksia, joten ne vaativat useiden asioiden huomioon ottamista sekä hankin-
taosaamista. Kirjallisuudessa Runeson ym. (2021) esittää avoimen datan ekosys-
teemin etuna kokemusten vaihtamisen ja yhteistyön arvon. Avoimen datan 
ekosysteemiin liittyminen voisi täten näennäisesti auttaa hankintojen moni-
mutkaisuuden sekä ammattitaidon puutteen haasteisiin, sillä yhteistyö eri mai-
den ja toimijoiden välillä voisi auttaa hankintoja tekeviä yksiköitä ymmärtä-
mään hankinnan kohteita paremmin. Käytännön hankinnan läpiviennissä 
avoimen datan ekosysteemiin liittyminen ei varmasti hyödytä Kanta-
palveluiden järjestelmähankinnan yksikköä, mutta kokemusten jakaminen voisi 
antaa erilaisia näkökulmia ratkaisujen hankintaan. 

Sekä aihealueen kirjallisuus että haastattelut osoittavat, että Kanta-
palveluiden järjestelmähankintojen lopullinen päätäntävalta on Kelalla. Vaati-
mukset järjestelmille antavat THL ja STM. Haastateltavien henkilöiden saami-
nen Kanta-palveluiden kehityksestä tai hankintojen puolelta on ollut tässä tut-
kimuksessa keskeinen haaste, mutta se kertoo myös paljon Kelan intresseistä 
osallistua tutkimukseen aihealueeseen liittyen. Saadun haastattelun perusteella 
voidaan myös väittää, että Kelalla ei ole intressiä spekuloida Kanta-palvelujen 
yhdistämistä Gaia-X-projektiin, eikä täten nähdä tämän mahdollisuuden vaiku-
tuksia julkiseen terveydenhuoltoon tai Kanta-palveluiden järjestelmähankintoi-
hin. Kelan asiantuntija näki haastattelussaan Kanta-palveluiden järjestelmähan-
kinnat enemmänkin Kanta-palvelujen kehityksenä ja vastasi vain kyseisestä 
näkökulmasta. Vastauksissaan haastateltava keskittyi siis Kanta-palveluiden 
tekniseen rakentamiseen ja kehitykseen, mikä on myös STM:n (2021c) mukaan 
Kelan vastuulla. 

Avoimen datan ekosysteemin esimerkkinä tässä tutkimuksessa esitetään 
Gaia-X, jolla on Suomen julkisen terveydenhuollon tietojärjestelmien konteks-
tissa tarkasteltuna havaittavissa useita mahdollisia hyötyjä. Haastattelujen pe-
rusteella Gaia-X ei kuitenkaan näyttäydy parhaana ratkaisuna Suomen asiakas- 
ja potilastietojen vaatimusten näkökulmasta. Haastattelujen sekä kirjallisuuden 
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perusteella Gaia-X:n terveysdata-avaruuden hyödyntäminen Suomen julkisen 
terveydenhuollon ja Kanta-palvelujen näkökulmasta näyttäytyy haasteellisena. 
Haastateltavien mukaan EU-tasolla kehityksessä oleva EHDS ja sitä koskeva 
lainsäädäntö tulee jatkossa määrittelemään, millä tavoilla Suomen julkisen ter-
veydenhuollon data on jatkossa hyödynnettävissä valtioiden rajojen ylitse. Yksi 
haastateltavista nosti esiin Euroopan komission hankkeiden velvoittavan suo-
raa jäsenmaita ja tästä näkökulmasta Gaia-X:n tulisi pyrkiä yhdenmukaisuuteen 
EHDS-hankkeen kanssa, mikäli he haluavat hyödyntää Suomen julkisen ter-
veydenhuollon asiakas- ja potilastietoja.  Kelan haastateltava mainitsee haastat-
telussaan myös, että koska Gaia-X sisältää hankkeena myös muita data-
avaruuksia terveysdatan lisäksi, voisi muiden data-avaruuksien datan yhden-
mukaistaminen EHDS-hankkeen vaatimusten kanssa olla hyödyllistä.  Myös 
tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä jo olemassa olevat hankkeet näh-
dään haasteena, joten tutkimuksen empiirinen osio vahvistaa tätä ajatusta. Tä-
män perusteella Gaia-X:n ja EHDS:n vaatimusten yhteensovittamisella voidaan 
vastata sekä yksityisen että julkisen sektorin intresseihin, mutta myös tervey-
denhuollon asiakkaiden eli kansalaisten tarpeisiin.  

Yhteenvetona toiseen tutkimuskysymykseen voidaan todeta, että käytän-
nössä Suomen lainsäädäntö ei tällä hetkellä tue Kanta-palvelujen liittämistä 
Gaia-X-projektiin. EHDS:n taas nähdään valtion rajojen ylittävän terveystiedon 
siirtoa helpottavana hankkeena. Avoimen datan ekosysteemien ja tässä tapauk-
sessa Gaia-X:n voidaan nähdä tarjoavan hyötyjä myös julkisten järjestelmähan-
kintojen haasteisiin Suomessa. Tästä kuitenkin tarvitaan vielä tarkempaa tutki-
musta jatkossa. 

9.2 Tulosten arviointi 

Tätä tutkimusta on pyritty arvioimaan läpi koko tutkimusprosessin. Tutkimuk-
sen tekijät ovat suhtautuneet tutkimuksen tekoon alusta alkaen omaa toimin-
taansa reflektoivalla työasenteella, jonka pohjalta kaikkia tutkimuksen teossa 
tehtyjä päätöksiä on pyritty arvioimaan kriittisesti sekä monipuolisesti eri nä-
kökulmista. Arviointia on tehty esittämällä päätöksentekovaiheissa kysymyksiä 
itsereflektion tueksi. Peruskysymyksiä kuten mitä, miksi, miten ja milloin on 
hyödynnetty läpi tutkimuksen aina tutkimuksen aiheen valinnan arvioinnista 
tutkimuksen lopulliseen arviointiin. Tällä tavoin tutkimusta on haluttu arvioida 
kokonaisvaltaisesti läpi koko tutkimusprosessin, vastaten Saaranen-Kauppinen 
ja Puusniekan (2006) näkemykseen siitä, että laadullisen tutkimuksen arvioin-
nissa tutkimuksen arviointi tarkoittaa sen tarkastelua kokonaisvaltaisesti ja 
kriittisesti.  

Tutkimuksen luotettavuutta on pyritty läpi tutkimuksen parantamaan 
hyödyntämällä aihepiiristä kerättyä laadukasta kirjallisuutta. Lähteitä tässä tut-
kimuksessa on käytetty yhteensä 151 kappaletta, joista 32 lähdettä on julkaistu 
vähintään Julkaisufoorumin (JUFO) perustason (1) luokituksen saaneissa julkai-
sukanavissa. Nämä JUFO:n (2021) luokitustasot (0–3) on luotu, jotta tieteellisen 
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tutkimukseen liittyvää julkaisutoimintaa voidaan tarkastella laadullisesta nä-
kökulmasta. JUFO-luokituksen saaneiden julkaisukanavien artikkeleita ja kon-
ferensseja pidetään luotettavina, ja sen lisäksi tämän tutkimuksen kirjallisuus 
on aihepiirin vuoksi painottunut Suomen sekä EU-tason lakeihin ja asetuksiin. 
85 kappaletta tutkimuksessa hyödynnetyistä lähteistä on Suomen julkisen sek-
torin toimijoiden tai EU-tason julkaisuja, joten niitä pidetään luotettavina tässä 
tutkimuksessa. Kirjallisuutta on käytetty tässä tutkimuksessa kattavasti sekä 
tieteellisten julkaisujen että aihealueeseen liittyvän kirjallisuuden muodossa, 
joten tutkimuksen teoriaosuutta voidaan pitää ajankohtaisena sekä kattavana. 

Myers (2020) esittää, että puolistrukturoitu haastattelumenetelmä hyödyn-
tää parhaita osia strukturoidusta ja strukturoimattomasta menetelmästä. Haas-
tattelut pysyvät johdonmukaisena ennalta valittujen teemojen ansiosta, mutta 
samalla haastattelijalla on myös vapaus tarkentaa esiin nousevia asioita. Tutki-
muksen aihealue on monimutkainen, minkä takia tämän tutkimusmenetelmän 
käyttäminen sopii tutkimukseen. Tämä parantaa tutkimuksen lähestymistavan 
pätevyyttä. 

Noblen ja Smithin (2015) mukaan analyyttisten menettelyjen johdonmu-
kaisuus vaikuttaa tutkimuksen tulosten luotettavuuteen. Tämän vuoksi tässä 
tutkimuksessa pyrittiin esittämään tutkimuksen kulku läpinäkyvästi. Tarkalla 
tutkimusprosessin sekä käytettyjen menetelmien kuvauksella on pyritty myös 
edistämään tutkimuksen toistettavuutta. 

Tutkimuksen haastateltavien määrä jäi viidellä haastateltavalla määrälli-
sesti pieneksi, mikä on Noblen ja Smithin (2015) mukaan tutkimuksen yleistet-
tävyyttä heikentävä tekijä. Tämän voidaan nähdä heikentävän myös tutkimuk-
sen tulosten merkittävyyttä. Toisaalta Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2006) 
mukaan tutkimuksen tekoon ei ole määriteltävissä yksiselitteistä sääntöä tarvit-
tavien haastateltavien määrälle, vaan tarvittava haastateltavien määrä riippuu 
tutkimuksen luonteesta. Kvalitatiivinen tutkimus ei tavoittele kvantitatiivisessa 
tutkimuksessa usein tavoiteltavaa syy-seuraus-suhteiden tunnistamista. Koska 
haastatteluilla ei näin pyritä löytämään tilastollisia yhteyksiä, voi kvalitatiivisis-
sa tutkimusaineistoissa jopa yksikin tapaus olla riittävä tutkimuksen kohde. 

Tutkimuksen ajankohtaisuus on osittain kärsinyt tutkimuksen valmistu-
misaikataulun viivästymisen seurauksena. Haastateltavia oli haastava saada 
osallistumaan tutkimukseen ja tutkimuskohteesta eli Kelasta saatiin vain yksi 
haastattelu. Tämän vuoksi tutkimuksessa Gaia-X-projektia tarkasteltiin siinä 
tilassa, missä se oli keväällä 2022. Myös EHDS on edennyt siitä tilanteesta, jossa 
se on ollut keväällä 2022, mutta molempia ekosysteemejä on tarkasteltu niiden 
sen aikaisessa tilassa. 

Laadullisen tutkimuksen analyysin osalta perusperiaatteena on havainto-
jen absoluuttisuus. Absoluuttisuuden mukaan tutkimuksessa tulee voida luoda 
koko aineistoon poikkeuksetta päteviä sääntöjä aineiston yksittäisten havainto-
jen pohjalta. Tällaiset metahavainnot syntyvät tutkijoiden raakahavainnoista 
havaitsemien useiden varianttien pohjalta. Tapausten määrä on riittävä, kun 
niitä kaikkia ei voi esittää suorina lainauksina aineistosta. (Alasuutari, 2012.) 
Tämä toteutui tutkimuksen analyysissä, sillä kaikkien lainausten esittämisen 
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arvioitiin Alasuutarin (2012) kuvailun mukaisesti tekevän tuloksista liian ras-
kasta luettavaa ja kasvattavan tutkimuksen pituutta kohtuuttomasti. 

Tässä tutkimuksessa on noudatettu Alasuutarin (2012) esittelemää tapaa 
esimerkkien antamisesta metahavainnoista. Variantit eli tässä tutkimuksessa 
otteet on ryhmitelty tutkimuksen viitekehyksen teemaryhmien perusteella. Ot-
tamalla esimerkkejä näistä eri teemaryhmien teemoissa havaituista metaha-
vainnoista tutkimuksessa on onnistuttu parantamaan kvalitatiivisen tutkimuk-
sen vaatimusta havaintojen absoluuttisuudesta. 

Haastateltavien määrä pyrittiin saavuttamaan lähestymällä suoraa organi-
saatioita, joissa aihepiirin asiantuntijoita tiedettiin tutkimuksen kirjallisuuskat-
sauksen perusteella olevan. Aihepiirin spesifin luonteen vuoksi organisaatioi-
den ulkopuolelta oli haasteellista tietää tittelien perusteella, ketkä organisaa-
tioiden asiantuntijoista soveltuisivat vastaamaan tämän tutkimuksen haastatte-
lukysymyksiin. Tästä syystä oikeiden haastateltavien määrä haluttiin tutkimuk-
sessa lumipallo-otantaa hyödyntämällä jättää organisaatioiden sisäisesti arvioi-
tavaksi.  

Kaikki tutkimusta varten kontaktoidut tahot nimesivät Kelan pääasialli-
sesti lähestyttäväksi kohteeksi haastattelujen suhteen ja kehottivat olemaan yh-
teydessä Kelaan. Kelan asiantuntijoita lähestyttiin useasti ja lopulta Kelan kor-
keammalta taholta saatiin kannanotto, että Kela on yhdellä haastattelulla anta-
nut tutkimukseen riittävän näkemyksen tutkimuksen aihepiiriä koskien. Säh-
köpostivastauksessa lähestytty Kelan asiantuntija Auri totesi näin: "Sain tiedon, 
että olette Kanta-palveluista haastatelleet muutamia henkilöitä ja oletan sen tällä kertaa 
riittävän". Vastauksena tähän kannanottoon Aurille kerrottiin, että Kelalta on 
saatu yksi haastattelu, minkä vuoksi tämän tutkimuksen ohjaajan kehotuksesta 
Kelaan oltiin uudelleen yhteydessä. Auri ei enää vastannut tähän viestiin.  

Tämän perusteella voidaan väittää, että vaikka tutkimuksen haastatelta-
vien määrä jäi määrällisesti pieneksi, ovat sen avulla saadut näkemykset silti 
merkitseviä, koska Kela on sisäisesti arvioinut niiden edustavan koko Kelan 
aihepiirin asiantuntijaryhmän näkemystä aiheesta. Tutkimuksen tulokset osoit-
tavat myös joitakin samanlaisia keskeisiä tekijöitä, joita on huomattu aihealueen 
tutkimuksessa aikaisemmin. Tämä tukee tutkimuksen tulosten pätevyyttä, sillä 
pienestä haastattelujen määrästä huolimatta johtopäätöksien tekeminen oli 
mahdollista. 

9.3 Kontribuutio teoriaan ja käytäntöön 

Sekä avoimen datan ekosysteemin hyötyjä ja haittoja että julkisten järjestelmä-
hankintojen haasteita on tutkittu aiemmassa kirjallisuudessa. Tämä tutkimus toi 
lisätietoja erityisesti avoimen datan ekosysteemin ja Suomen Kanta-palveluiden 
yhdistämisestä. Laadullinen tutkimus osoitti, että kaikki aikaisemmin avoimen 
datan ekosysteemin haasteiksi todetut tekijät eivät ole keskeisiä haasteita Kan-
ta-palveluiden kontekstissa. Runesonin ym. (2021) esittämät, datan kustannuk-
sien sekä standardien ja lisenssien muute sekä eriäväisyys eivät esimerkiksi ol-
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leet tutkimuksen tulosten perusteella keskeisiä haasteita avoimen datan ekosys-
teemin ja Kanta-palveluiden yhdistämisessä. Haasteet keskittyivät tässä tutki-
muksessa Poliittisiin, oikeudellisiin ja kulttuurisiin tekijöihin (Runeson ym., 
2021; Sharon & Lucivero, 2019) sekä Julkisten hankintojen prosessilähtöisyyteen 
(Sharma, 2020). Näistä teemaryhmistä Poliittisiin, oikeudellisiin ja kulttuurisiin 
tekijöihin liittyen tutkimuksessa saatiin myös informaatiota, jota ei aikaisem-
massa kirjallisuudessa ole esitetty. Tämän perusteella voidaan esittää, että tut-
kimuksen tulokset antavat uusia näkökulmia kirjallisuuteen sekä tarjoaa jatko-
tutkimusaiheita. Tutkimuksen teoreettinen kontribuutio on toimia pohjana jat-
kotutkimukselle aihealueeseen liittyen. 

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan erityisesti hyödyntää Suomen Gaia-
X hubissa. Tietoa voidaan hyödyntää projektin kehityksessä, sillä tutkimuksen 
tulokset esittävät keskeisimmät haasteet ja estävät tekijät, jotka tulee ottaa 
huomioon Gaia-X:n ja Kanta-palveluiden mahdollisessa yhdistämisessä. Toi-
saalta tutkimuksen tulokset antavat myös informaatiota Kanta-palveluiden ke-
hitykseen, sillä terveysdatan hyötykäyttäminen ja valtioiden rajat ylittävä tie-
donsiirto ovat keskeisiä kehityskohteita EU-tasolla. Toisaalta tutkimus osoittaa 
myös Suomen julkisten tietojärjestelmien hankinnoissa olevia keskeisiä haastei-
ta, joita asiantuntijat voivat hyödyntää hankintojen kehityksessä. 

9.4 Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimusaiheet 

Tässä tutkimuksessa on rajoitteita, jotka vaikuttavat tutkimuksen tuloksiin. 
Tutkimuksen tulosten ja niiden validiteetin kannalta suurin rajoite oli haastatte-
lujen saamisen vaikeus. Kelan asiantuntijoiden kieltäytyessä haastatteluista, 
haastateltavia jouduttiin etsimään muilta tahoilta. Tämän seurauksena haastat-
telut viivästyivät suunnitellusta aikataulusta ja se vaikutti koko tutkimuksen 
aikatauluun. Alkuperäisen tutkimuksen kohteen eli Kelan minimaalinen tutki-
mukseen osallistuminen rajoitti tutkimuksen kulkua sekä vaikutti koko loppu-
tulokseen. 

Vaikka puolistrukturoidun haastattelumenetelmän valinta paransi tutki-
muksen validiteettia, aiheutti menetelmän käyttäminen myös rajoituksensa. 
Louise Barriball ja While (1994) esittävät, että puolistrukturoidun haastattelu-
menetelmän menestys riippuu haastattelijan taidoista tehdä erilaisia valintoja 
haastattelutilanteissa. Tämän tutkimuksen tekijät ovat kokemattomia, minkä 
seurauksena on mahdollista, että haastattelijoiden tekemät valinnat eivät edis-
täneet aina kaiken tiedon saamista haastatteluista.  

Haastattelijat eivät myöskään pystyneet varautumaan haastattelutilantei-
den mahdollisiin haasteisiin etukäteen (Louise Barriball & While, 1994), minkä 
vuoksi haastateltavien asenteisiin tutkimuksen aihetta kohtaan ei voitu varau-
tua. Tämän vuoksi yhden haastateltavan asenteellisuus aihealuetta kohtaan 
vaikeutti haastattelun kulkua sekä tiedon saamista haastattelusta. Tätä voidaan 
pitää tutkimuksen rajoitteena, sillä tutkimuksen tekijöiden kokemattomuus se-
kä haastateltavan vahva asenne on rajoittanut haastattelun kulkua.  
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Tässä tutkimuksessa keskityttiin keskeisiin hyötyihin, haasteisiin ja vaatimuk-
siin, joita seuraisi Kanta-palveluiden liittämisestä avoimen datan ekosysteemiin. 
Koska tutkimuksessa huomattiin teoreettisen viitekehyksen olevan epätäydelli-
nen, voisi jatkotutkimuksella luoda todellisuutta vastaavan teoreettisen viiteke-
hyksen. 

Keskeisenä haasteena tutkimuksessa oli haastateltavien pieni määrä, olisi 
tärkeää tehdä lisätutkimusta aihealueen tiimoilta sitten kun Gaia-X-hanke olisi 
kehittyneempi ja konkreettisia päätöksiä esimerkiksi teknologiavalinnoista olisi 
tehty. Jatkossa aihealuetta olisi tarpeellista tutkia myös erikseen hankintojen 
näkökulmasta, sillä joitakin johtopäätöksiä Gaia-X:n hyödyistä hankintayksiköl-
le voitiin huomata.  Toisaalta tässä tutkimuksessa korostui Suomen lakien ole-
van tällä hetkellä estävä tekijä Kanta-palveluiden ja Gaia-X:n liittymiseen, joten 
Euroopan maiden asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn sekä säilytykseen liitty-
vien lakien sekä määräysten vertailu olisi tärkeää Gaia-X:n kehittämisen näkö-
kulmasta. Tällä tavalla voitaisiin luoda suuntaviivoja käytännön toteutusmah-
dollisuuksista Gaia-X:ssä, sekä löytää uusia pullonkauloja projektissa. 

Koska tutkimuksen tuloksissa nousi ilmi myös sote-uudistuksen tuomat 
muutokset Suomessa. Tutkimusta olisi tarpeellista tehdä Kanta-palveluiden ja 
EHDS:n suhteessa sote-uudistukseen. Myös Gaia-X:n näkökulmasta empiirisen 
tutkimuksen tekeminen hyvinvointialueiden kontekstissa olisi tarpeellista, jotta 
voitaisiin löytää erilaisia ratkaisuja eri alueiden tietojärjestelmien yhteentoimi-
mattomuuteen. Sote-kokonaisarkkitehtuurien uudistus voi tarjota arkkitehtuu-
ritasolla ratkaisuja ja pohjaa tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle tulevaisuu-
dessa hyvinvointialueilla, mikäli arkkitehtuurikuvausten noudattaminen siirtyy 
alueilla käytännön työn tasolle.  Tutkimus arkkitehtuurivaatimusten toteutumi-
sesta hyvinvointialueilla voisikin tulevaisuudessa olla aiheellista, jotta arkkiteh-
tuurien asettamien vaatimusten toteutuminen hyvinvointialueiden tietojärjes-
telmissä saadaan varmistettua ja mahdollisiin puutteisiin osataan reagoida. 
Tämä takaisi pohjan myös avoimen datan ekosysteemien hyödyntämiselle alu-
eilla. 
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10 YHTEENVETO 

Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään, voiko Kanta-palveluiden yhdistämi-
sestä avoimen datan ekosysteemiin seurata hyötyjä Kanta-palveluille, Suomen 
julkiselle terveydenhuollolle sekä tietojärjestelmien hankinnoille tässä kokonai-
suudessa. Toisena keskeisenä tarkoituksena tutkimuksella oli löytää keskeisiä 
vaatimuksia ja haasteita, joita Kanta-palveluiden ja avoimen datan ekosystee-
min yhteensopivuudesta voidaan havaita. Avoimen datan ekosysteemistä esi-
merkkinä käytettiin tutkimuksessa Gaia-X-hanketta, jossa keskeisenä tavoittee-
na on rakentaa data-avaruuksia, ratkaista järjestelmien yhteentoimivuuden sekä 
terveystietojen siiloutumisen haasteita.  

Ensimmäisenä tutkimukseen luotiin teoreettinen viitekehys perehtymällä 
aiempaan kirjallisuuteen. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta pystyttiin luomaan 
viitekehys, joka sisälsi tieteellisiä näkökulmia, mutta myös esimerkiksi kansalli-
sia lakeja ja rajoituksia, jotka vaikuttavat Kanta-palveluiden yhdistämiseen 
avoimen datan ekosysteemiin. Viitekehyksessä esitettiin viisi keskeistä teemaa, 
jotka vaikuttavat avoimen datan ekosysteemin ja Kanta-palveluiden liitettävyy-
teen. Lisäksi viitekehyksessä esitettiin julkisten hankintojen näkökulma tässä 
yhtälössä. Jokainen teema sisältää tekijöitä, jotka ovat poimintoja kirjallisuudes-
ta ja nämä tekijät jaoteltiin hyötyihin, haasteisiin, puoltaviin ja estäviin tekijöi-
hin. 

Teoreettisen viitekehyksen pohjalta rakennettiin puolistrukturoitu haastat-
telurunko, jonka avulla laadullinen tutkimus toteutettiin. Haastatteluihin osal-
listui viisi Kanta-palveluiden kehityksen asiantuntijaa, joista neljä työskenteli 
valtion virastossa ja yksi haastateltava työskenteli yksityisellä sektorilla Kanta-
palveluiden parissa. 

Tutkimustuloksissa erityisesti avoimen datan ekosysteemin ja Kanta-
palveluiden yhteensopivuuden keskeisimmäksi haasteeksi todettiin käynnissä 
oleva sote-uudistus, joka vaatii kaikki hyvinvointialueiden resurssit tällä hetkel-
lä. Se sitoo siksi myös Suomen terveydenhuollon julkisen sektorin toimijoiden 
resursseja. Tässä tilanteessa Kanta-palveluiden kehittäminen yhteensopivaksi 
avoimen datan ekosysteemin kanssa on haastavaa. Toisaalta tutkimuksessa ha-
vaittiin EU-tasolta kohdistuvan Kanta-palveluihin vaatimuksia, jotka ohjaavat 
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Kanta-palveluiden kehitystä kohti yhteentoimivuutta EHDS-ekosysteemin 
kanssa. Nämä muutokset tulee toteuttaa resurssivajeesta huolimatta, mikä on 
Kanta-palveluiden osalta haaste. Samoin haasteena voidaan pitää julkisen ja 
yksityisen sektorin erilaisia tarpeita ja tarve yhteistyölle EHDS-ekosysteemin 
tavoitteisiin pääsemiseksi on selvä. Yhteistyön vaatimus on siksi osaltaan vaa-
timus ja haaste Kanta-palveluiden kehittämisen yhteensopivaksi avoimen datan 
ekosysteemin kanssa, sillä kehityksen edellytyksenä olevien yhteisten näkemys-
ten löytäminen julkisen ja yksityisen sektorin hyvin erilaisten tavoitteiden kans-
sa voi olla haastavaa. 

Tuloksissa korostuivat myös poliittiset, oikeudelliset ja kulttuuriset tekijät, 
jotka muodostuivat haastatteluiden perusteella estäväksi tekijäksi Kanta-
palveluiden liittämisessä avoimen datan ekosysteemiin. Gaia-X-projektilla on 
keskeisiä hyötyjä Suomen julkisen terveydenhuollon kontekstissa, mutta haas-
tatteluiden perusteella huomattiin myös Gaia-X:n vaatimusten yhdenmukais-
tamisen EHDS:n kanssa tarpeelliseksi. Tällä tavalla Gaia-X-projektissa pystyt-
täisiin toimimaan EU-tason lainsäädännön mukaisesti ja yhteistyö EHDS:n 
kanssa voisi onnistua. Ajatus rajat ylittävästä tiedonsiirrosta Gaia-X-projektissa 
oli siis keskeinen ajatus kirjallisuudessa ja käytännössä toteutus onnistuisi 
EHDS:n kautta. Tutkimuksen tulokset osoittivat myös, että avoimen datan 
ekosysteemissä mukana oleminen voisi auttaa suomen julkisen hankintojen 
haasteissa esimerkiksi hankintojen määrittelyjen sekä suunnittelun suhteen. 

Havaitut tulokset olivat osittain linjassa aihealueen tutkimuksen kanssa. 
Haastatteluiden perusteella kuitenkin havaittiin, että teoreettista viitekehystä 
tulisi kehittää haastatteluista saaduin tiedoin, jotta se vastaisi paremmin tutki-
muskysymyksiin. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen teemoja ei voi esittää 
tasavertaisina, sillä haastatteluiden perusteella teemojen merkittävyys vaihteli 
paljon. Haastatteluista korostuivat myös teoreettisen viitekehyksen ulkopuoli-
set otteet, jotka toivat uusia näkökulmia kehittäen tutkimuksen teoreettista vii-
tekehystä. Kansallisen turvallisuuden vaarantuminen koettiin haastattelussa 
riskitekijäksi ihmisten terveystietojen kontekstissa, mutta myös keskeinen haas-
te tutkimuksen tuloksissa oli Kanta-palveluiden kehitys poliittisella tasolla. 

Rajoitteiksi tutkimuksessa todettiin haastateltujen asiantuntijoiden pieni 
määrä, haastattelijoiden kokemattomuus sekä itse haastattelutilanteiden haas-
tavuus. Tutkimuksen tulosten perusteella huomattiin relevanteiksi jatkotutki-
musaiheiksi EU:n eri maiden asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn ja säilytyk-
seen liittyvien lakien vertailun, Gaia-X:n kontekstissa tarkempi hankintojen nä-
kökulman tarkastelu, sekä avoimen datan ekosysteemin vaikutukset ja mahdol-
lisuudet Suomessa tapahtuvan sote-uudistuksen näkökulmasta. 
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LIITE 1 

Haastattelurunko 
 
Taustatiedot: 

• Millä tavoin olet perehtynyt Kanta-palveluihin?  

• Millä tavoin olet perehtynyt Gaia-X:n? 
 
Hankinnat: 

• Millä perustein järjestelmähankintoja lähdetään tekemään Kanta-
palveluihin? 

• Kuka tekee lopullisen päätöksen järjestelmähankinnan toteuttamisesta? 

• Kuka määrittelee Kanta-palvelujen järjestelmähankintoihin vaatimuk-
set?  

• Tiedätkö mitä keskeisiä haasteita Kanta-palveluiden järjestelmähankin-
noissa on? 

• Mitä hankintamenettelyjä Kanta-palveluihin tehtävissä hankinnoissa 
käytetään yleisesti? 

• Mitkä ovat kriittisiä tekijöitä Kanta-palveluihin tehtävien hankintojen te-
kemisessä?  

 
Gaia-X: 

• Millaisia mahdollisuuksia näet Gaia X:n hyödyntämisessä Euroopan ta-
son pilvipalvelujen haasteiden ratkaisemisessa?  

• Millaisia haasteita näet Gaia X:n hyödyntämisessä Euroopan tason pilvi-
palvelujen haasteiden ratkaisemiseen?  

• Miten yhteensopivat Gaia-X:n toimintaperiaatteet olisivat mielestäsi 
Suomen julkisen terveydenhuollon tietojärjestelmien vaatimusten kanssa? 

• Miten yhteensopivat Gaia-X:n toimintaperiaatteet olisivat Kanta-
palvelujen kanssa?   

• Mihin suuntaan mielestäsi Gaia-X:n toimintaperiaatteita olisi hyvä kehit-
tää Kanta-palveluiden tulevaisuuden kehityksen näkökulmasta?  

• Miten Gaia-X:n tavoite avoimen eurooppalaisen dataekosysteemin luo-
misesta toimii mielestäsi yhteen Kannan ja julkisen terveydenhuollon ta-
voitteiden/ tulevaisuuden strategioiden kanssa?  

• Mihin suuntaan Suomen Gaia-X-strategiaa tulisi mielestäsi kehittää Kan-
ta-palvelujen näkökulmasta?  

• Mitä haittoja tai riskejä näet Gaia-X:n hyödyntämisessä olevan Suomen 
julkisen terveydenhuollon näkökulmasta/Kanta-palvelujen näkökulmas-
ta? 
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