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Toimittajien pyydetyt puheenvuorot 

• Teknologiateollisuuden puheenvuoro 5,min 

• Toimialajohtaja, Ville Peltola  

• Yritysedustajien puheenvuorot, a 3min  

• Aditro Public Oy, Myyntijohtaja Jari Kontkanen 

• Microsoft Oy, Johtaja Juha Karppinen 

• Telia Finland Oy, Head of Programs Henri Harmia 

• Terveysoperaattori Oy, Myyntipäällikkö Essi Rautiainen 
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Kysymyksiä 

• mitkä ovat yrityksenne ja sen tarjoamien ratkaisujen näkökulmasta 

sote- ja maakuntauudistukseen liittyvien ICT-muutosten 

onnistumisen keskeisiä edellytyksiä ? 

• mitä riskejä toimeenpanossa näette ja miten niihin tulisi varautua ? 

• minkälaista yhteistyötä ja vuoropuhelua yrityksenne toivoisi 

kansallisten ja maakunnallisten toimeenpanijoiden kanssa ? 

 

 

 
 





 





Kokoamaan yksilöllisen kokonaiskuvan asiakkaan henkilökohtaisista 

terveystiedoista ja hoitopolun suunnitelmista ja etenemisestä? 

Edistämään hoitohenkilöstön kommunikointia ja tiedonjakamista yli 

organisaatiorajojen mahdollistaen tuottavamman työn tekemisen? 

Hyödyntämään terveystietojen analysointia potilaiden ja väestön 

hoidon paremmassa päätöksenteossa ja johtamisessa? 

Mahdollistamaan hallinnon integraatiota palvelujen ja 

resurssien optimoimiseksi arkityössä? 

Parantamaan hoitokokemusta ja tyytyväisyyttä helpottamalla 

potilaiden pääsyä informaatioon milloin ja mistä vain? 

https://www.microsoftmahdollista.fi/terveydenhuolto 

 

https://www.microsoftmahdollista.fi/terveydenhuolto


Digiverkot ja niiden 
tarjoamat mahdollisuudet 
tulevaisuuden sotelle  

HENRI HARMIA 
JULKISHALLINNON LIIKETOIMINTA 
TELIA 
20170502 



Sote-lakien tavoitteet digiverkon kannalta 

Kustannusten hillintä 

Valtakunnallisten palvelu-

järjestelmien hyödyntäminen 

(Apotti, UNA, ODA jne) 

Toiminnan johtaminen 

maakuntaorganisaatioille 

 

Digitalisaatio 

Yhdenvertainen palvelutarjonta 
• Alueellinen kattavuus 

• Tarpeenmukaisuus 

• Integraatio 

 

Alueellinen kattavuus 

Valtakunnallisten 

tietovarantojen hyödyntäminen 

(KELA, VERO, VRK jne) 



Lähtötilanne nyt 

• Paikallisia; kunnat ja SHPt omista lähtö-
kohdistaan ja tyylillään 
– Kompleksisuus hidastaa palveluiden kehitystä ja 

tekee tietoturvan hallinnasta haasteellista 

– Ei tue säästötavoitteita. Valinnanvapauden ja 
yhdenvertaisuuden toteuttaminen kallista. 

• Perinteisellä teknologialla SOTE-
palveluiden elinkaarikustannuksia voi hillitä 
ainoastaan palveluita ja tietoturvaa 
karsimalla 

• Nykyratkaisuiden puitteissa automatisointi 
mahdotonta ja digitalisaatio kallista 

• Digitalisointi edellyttää tietoturvan 
huomattavaa kehittämistä 



Yritysverkot siirtyvät Internetin päälle 

VY KY 

Virtuaalisairaala,  

ODA, KODA jne 

Kanta, VRK, 

potilastiedot 

Hallintapiste Tilannekuva 

KÄYTTÄJÄT 

Yhteydet 

Kytkentäytimet 

PALVELUT JA DATA 

Liikkuvat yksiköt 

Kotihoito 

Terveyskeskus 

Yliopistosairaala 

Tietoturva 

Yksityisyyden suoja 
Pääsynhallinta 

KESKITETTY HALLINTA 

VALTAKUNNALLISET 

YHTEISTOIMINTA-ALUEET 

MAAKUNNAT 



Konsepti toteutetaan kahdessa vaiheessa 

Vaihe 1: Verkon selkeyttäminen 

 

• Kytkentäydinarkkitehtuuri 

keskitetyllä hallinta- ja 

palvelupisteellä (HAPPI) 

• Nykyteknolologialla rakenne 

kuntoon 

Tavoitteet: 

Keskitetty tilannekuva ja hallinta 

Yhtenäinen tietoturva 

Säästöt yhteyksissä ja niiden 

hallinnassa 

Vaihe 2: Verkon automatisointi 

 

Kytkentäydinmallin virtualisointi 

pilveen ja verkon automatisointi 

yksinkertaistaa verkot 

 

Tavoitteet: 

Muutosjoustavuuden kasvu 

Käyttökokemuksen parantaminen 

Yhteistoiminnan helpottaminen 

Säästöt automatisoinnin kautta 



Terveysoperaattori Oy 
Terveyden etämonitoroinnin palvelut kotiin kootusti 

2.5.2017 

Essi Rautiainen 



Kotona kuten ennenkin 

© Terveysoperaattori Oy 



 
 

Digitaalinen 
kotihoito 

sensoriteknologialla turvaa, tietoa 
aktiivisuudesta ja toimintakyvystä, 

yhteydenpitoa 

© Terveysoperaattori Oy 



Ollaan yhteyksissä! 
Essi Rautiainen 

essi.rautiainen@healthoperator.com 

+358 44 5759355 

mailto:essi.rautiainen@healthoperator.com

