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Sosiaaliturvan toimeenpanon monimutkaisuus ja digitalisaation 
mahdollisuudet 

 

Nykytila 

Sosiaaliturvan toimeenpanon monimutkaisuus tarkoittaa sitä, että lainsäädännössä määriteltyjä 

etuuksia tai palveluja toteutetaan asiakkaan kannalta tarpeettoman monimutkaisesti. Usein 

monimutkaisuuden taustalla on viranomaisten yhteistyöhön liittyviä ongelmia. Kukin toimeenpanija 

keskittyy suorittamaan omaa lakisääteistä tehtäväänsä eikä kenelläkään ole kokonaiskuvaa 

esimerkiksi asiakkaan työllistymisen edellyttämistä toimenpiteistä. Eri hallinnonalat, palvelu- ja 

etuusjärjestelmät sekä niiden erilliset rahoituskanavat voivat johtaa osaoptimointiin ja poisohjaukseen. 

Tilanteen korjaamiseksi toimijoille tulisi asettaa yhteisiä tavoitteita, jotka suuntaavat toimintaa koko 

yhteiskunnan kannalta vaikuttavalla tavalla. Lisäksi olisi luotava mekanismit tavoitteiden toteutumisen 

seuraamiseksi ja arvioimiseksi. Tämä edellyttää panostuksia viranomaisten välisen yhteistyön 

kehittämiseksi sekä sosiaaliturvan toimeenpanon ohjausta koskevien viranomaistehtävien määrittelyä. 

Toimeenpanon ohjaustehtäviä määriteltäessä olisi huomioitava myös tiedonhallinnan 

kehittämistarpeet. Tätä aihepiiriä on käsitelty tarkemmin sosiaaliturvakomitean monimutkaisuutta 

koskevassa ongelmaraportissa1. Nykytilanteessa sosiaaliturvaa toimeenpanevilla organisaatioilla on 

toisistaan erilliset asiakirjamallit, tietorakenteet, sähköiset asiointipalvelut ja asiakasrekisterit. 

Samasta asiakkaasta kerätään tietoja eri paikoissa ja pahimmillaan tiedot ovat keskenään ristiriitaisia. 

Seurauksena on järjestelmä, jossa asiointipolut ovat katkonaisia ja tieto liikkuu usein asiakkaan 

välittämänä, maapostina, sähköposteina tai puhelimitse. Järjestelmän toiminnasta ei myöskään synny 

sellaista tietopohjaa, joka mahdollistaisi vaikuttavuuden kansallisen seurannan ja arvioinnin. Näiden 

                                                

 

 

 

 

 

1 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163752 
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puutteiden korjaamiseksi on sovitettava yhteen tiedon tuotannon prosesseja ja tietojärjestelmiä. 

Tässä tarvitaan kansallisia määrityksiä ja toimintamalleja niistä sopimiseksi. 

Tulevaisuudessa asiakasta ja hänelle annettuja palveluja sekä etuuksia koskeva tieto tulee tuottaa 

yhtenäisessä muodossa, jolloin syntyy digitalisaation mahdollistava tietopohja. Tietopohjan avulla 

asiakkaalle voidaan tarjota yksi näkymä omaan tilanteeseen. Ammattilaisten käyttöön voidaan 

kehittää erilaisia koosteita asiakkaan tilanteesta, riippuen viranomaisroolista ja 

tiedonsaantioikeuksista. Johtavassa asemassa oleville voidaan puolestaan tuottaa ajantasaiset 

raportit järjestelmän vaikuttavuudesta. Tämän lisäksi yhtenäinen tietopohja luo edellytykset tekoälyyn 

perustuvien ratkaisujen hyödyntämiselle. 

Näiden mahdollisuuksien lunastaminen vaatii lainsäädännön, toimintamallien ja tietojärjestelmien 

yhdensuuntaista kehittämistä. Koska kyse on koko toimeenpanojärjestelmän tasolla tapahtuvasta 

muutoksesta, tarvitaan jokin taho, joka asettaa muutoksen tavoitteet ja ohjaa niiden toteutumista. 

Tavoitteiden asettamisen lisäksi tarvitaan tiedonhallintaa koskevia kansallisia määrityksiä ja 

mahdollisesti uusia kansallisesti yhteiskäyttöisiä tietojärjestelmäratkaisuja. 

Omana erityiskysymyksenään on lainsäädännön ja tiedonhallinnan kehittämisen parempi 

yhteensovittaminen. Sosiaaliturvajärjestelmässä käsitellään valtiosääntöisesti arkaluonteista 

henkilötietoa, jolloin kaikessa kehittämistoiminnassa on huomioitava tietosuojaan liittyvät reunaehdot. 

Tämä edelleen korostaa tarvetta yhteen sovittaa lainsäädännön, toimintamallien ja tietojärjestelmien 

kehittämistä. Osana lainvalmisteltua on pystyttävä huomioimaan tiedon hyödyntämisen tarpeet ja 

luotava edellytykset vaikuttavien toimintamallien kehittämiselle, tietosuoja huomioiden. Vain tällä 

tavoin voidaan tuottaa digitalisaation mahdollisuudet hyödyntävää lainsäädäntöä. 

Komitean ehdotukset 

Ehdotus 1 

Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää sosiaaliturvan toimeenpanon ja tiedonhallinnan 

ohjauksen edellyttämät lainsäädännön kehittämistarpeet sekä niiden toteuttamisen 

vaihtoehdot. Selvityksen pohjalta ministeriö valmistelee säädökset ja niiden toimeenpanon 

edellyttämät toimenpiteet. 

Ehdotus 2 

Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa sosiaaliturvakomitean yhteydessä aloitettua työtä 

digitalisaation edistämiseksi. Ministeriön johdolla laaditaan asiakkaiden tarpeisiin perustuva 

digitalisaation strategia, joka kuvaa vuosien 2023–2030 aikana esitettävät toimenpiteet 

sähköisen asioinnin, viranomaisten välisen tietojenvaihdon ja kansallisen tietopohjan 

kehittämiseksi. Strategia hyödyntää EU:n digitaalisen identiteetin ja digitaalisen lompakon 

mahdollisuudet. 


