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SoteDigi Oy:n organisaatio, nykytila

• Hallituskokoonpano

• Hannu Leskinen, puheenjohtaja

• Siv Schalin, varapuheenjohtaja

• Tapio Niskanen, hallituksen jäsen

• Kevään 2018 aikana on tarkoitus laajentaa hallitusta vielä kolmella jäsenellä

• Asiakasneuvottelukunta
• Tulevia maakuntia on pyydetty nimeämään jäsenehdokkaansa em. neuvottelukuntaan 15.3. mennessä

• Tarkoitus on nimetä 18 edustajaa asiakasneuvottelukunnaksi 31.3. mennessä

• Toimitusjohtaja

• Harri Hyvönen, aloittaa 1.5.2018

• Muu organisaatio

• Mervi Olkinuora, hallintojohtaja

• Päivi Hokkanen, hankejohtaja
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SoteDigi Oy, kevään 2018 keskeisimmät
tehtävät
• Operatiivisen toiminnan käynnistäminen

• Avainrekrytoinnit;  tavoitteena 3-4 keskeisen roolin täyttäminen niin pian kuin
mahdollista

• Hallinnollisen asioitten järjestäminen on jo hyvässä vauhdissa
• Yhteistyöverkostojen rakentaminen käynnissä (hankkeet, viestintä)
• Kehitystyöryhmän muodostaminen maakunnan edustajista asiakasneuvottelukunnan

rinnalle on harkinnassa

• Strategia, liiketoimintasuunnitelma ja rahoitus vuosille 2018-2023
• Toimintasuunnitelma on tekeillä ja sen ensimmäinen versio on valmis 15.3.2018
• Strategiatyö on käynnistymässä
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SoteDigi Oy, kevään 2018 keskeisimmät
tehtävät
• Priorisoitu hankesalkku v1.0 valmis 31.3.2018 mennessä

• Kansallinen integraatioalusta-hanke (UNA YDIN) yhteistyö- ja ohjausmalleista sopiminen
ennen lomia UNA Oy:n kanssa

• Järjestäjän työkalut; tehtävien jäsennys STM:n esisuunnitteluvaiheen jälkeen ja hankearviointi
• ODA-hankkeen siirtosuunnitelma ja –sopimukset valmiit ennen lomia
• Virtuaalisairaala-hankkeen siirtosuunnittelu käynnissä ennen lomia

• Yhteistyö käynnistetty sidosryhmien kanssa
• STM ja Vimana-yhteistyö jo käynnissä, säännölliset kokoukset sovittu
• KELA ja THL-yhteistyö aloitettu, VRK yhteistyö hakee vielä muotoaan
• Maakunta ICT-verkoston tapaamisissa mukana, asiakasneuvottelukunnan kautta tiiviimpi

yhteistyö maakuntien kanssa
• Asukkaan neuvonta- ja ohjaus-hanke etenee, tulossa työpaja 4/2018
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Maakuntien yhteiset järjestelmät
(tiedolla johtaminen, vertailtavuus maakuntien 

kesken)

Hallinnolliset järjestelmät
(HR, talous, kiinteistöt,…)

Infrastruktuuri
(konesalit, verkot, laitteet) 

Liiketoimintajärjestelmät
(esim. APTJ, ERP, CRM,…)

Kollaboraatio työkalut
(sähköposti, videokonferenssi, Office-työkalut, puhelinneuvottelut, chat)

Asukkaan itsepalvelut ja kansalliset työvälineet
(omaolo- ja virtuaalisairaala-terveyspalvelut, …)

Vimana

Maakunnat itse Sotedigi (KELA, THL, VRK)

SOTE-työnjako maakuntien, Sotedigin ja Vimanan kesken

Kansallinen integraatio-alusta



SoteDigi kehitysprojektit ja sidosprojektit

1.1.2020

SoteDigi-peruspalvelut
tuotantoon

1.1.2018 1.1.20191.7.2018 1.7.20191.4.2018 1.10.2018 1.4.2019 1.10.2019
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Standardit, ohjaus, testaus, pilotit, käyttöönotot

Salkku-
päätökset

Perusterveyden hoidon ja erikoissairaanhoidon terveystiedon jakaminen ja hoitopolut
asiakkaalle/ammattilaiselle (ODA ja VS)

Integraatio (UNA YDIN 1-vaihe)

Järjestäjän työkalut, tiedolla johtaminen *)

KELAVV: Järjestäjän työkalut, palvelun tuottajan hallinta ja seuranta (laatu ja kustannukset)

Integraatioalustan rakentaminen, identiteetin hallinta

KELAVV: Järjestäjän työkalut, maksut (kapitaatio, alueet:palveluseteli/hebu)

*) järjestäjän työkalut
täsmentyvät
esisuunnitteluhankkeen
lopputulosten
valmistuttua 5/2018.MUUT HANKKEET

Asiakkaan terveystietojen tilannekuva
SO+TE (UNA YDIN 2-vaihe)

Hanke-kartoitus

ODA-jatko: Sosiaalihuollon tiedon jakaminen ja digipolut asiakkaalle/ammattilaiselle

STM: Tiedolla johtamisen esiselvitys

Päivystyksellinen terveydenhoito (ODA,VS,116117) -> asukkaan neuvonta-ja ohjaus


