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Valtakunnallisten 
toimijoiden arkkitehtuuri 

(THL, KELA, LUOVA + muut 
keskeiset)

Järjestämisen tietomalli v. 
0.5

Tiedolla johtamisen 
tietojärjestelmä-ratkaisujen 

esiselvitys

Järjestämisen 
tietomalli v. 1.0

Järjestämisen 
tietomalli v. 0.7

SoteDigi OY:n tiedolla johtamisen ratkaisujen toteutus

Maakuntien tiedolla johtamisen ratkaisujen toteutus

Valtakunnallisten toimijoiden tietojärjestelmäratkaisujen toteutus

Järjestämisen 
tietomalli v. 1.x



Taustaa

• Hallituksen esityksen mukainen SOTE-malli edellyttää parempaa tietoa 
päätöksenteon tueksi

• Erityisesti uudenlainen maakuntajärjestäjän rooli vaatii onnistuakseen 
riittävän hyvällä tiedolla johtamista

• Vastaavasti kansallinen ohjaus ja uusi THL:n arviointitoiminto tarvitsee 
parhaan mahdollisen tiedon lähtökohdakseen

• Taustalla jo pidempi kehittäminen
• mm. SOTE-tieto hyötykäyttöön strategia
• Toisiokäytön lain ja arkkitehtuurin valmistelu
• SOTE-KUVA muutosohjelma
• STM:n ja Sitran SOTE-tietopakettikehitys
• THL:n tietopohjahanke
• Edelläkävijämaakuntien kehitystyö
• Kevään 2018 selvityshankkeet



Toimeenpanohankkeet 2018-2022

• Hankekokonaisuus, jolla varmistetaan SOTE-uudistuksen vaatima 
tietojohtamisen kypsyystason nousu niin maakunnissa kuin valtion 
viranomaistehtävissäkin

• Edellyttää kehittämistoimia useilla eri osa-alueilla

• Tiedon yhteismitallisuuden varmistaminen (käsitteet, luokitukset, 
kohdennukset)

• Perusjärjestelmien kehittäminen ja yhdenmukaistaminen

• Kirjaamisen kehittäminen

• Tiedontuotantoprosessien uudistaminen

• Data-alustojen kehittäminen ja integraatioiden toteutus



Jatkohanke 2018 -> 202x
(alustava rakenne)

SOTE tietojohtamisen muutoshanke

Maakuntajärjestäjän tiedolla 
johtaminen (SoteDigi Oy + 

maakunnat)

Kansallisen tiedontuotannon 
uudistaminen (THL, KELA, 

LUOVA/Valvira)

Yhteiset 
asiat

Toimialat x, y 
ja z

Vimanan alustaratkaisut (maakunnan 
tietojohtamisen kokonaisratkaisu)

Yhteiset 
asiat

Arkkitehtuuri



Kaksi osaa

Maakuntajärjestäjä

• Tietotarpeiden määrittely ja 
kehittäminen (järjestämisen 
tietomalli)

• Raportointi ja analytiikka (BI)

• Data-alusta (tietoallas ja DW)

• Vastuu Sotedigi ja Vimana 
yhteistyössä maakuntien 
kanssa

• Rahoitus Sotedigi (xx €)

Valtiolliset viranomaiset

• SOTE-viranomaisten yhteinen 
raportointi

• Data-alusta (yhteinen tietoallas 
ja tietovarastot)

• Tiedontuotantoprosessit
• Tietosisältöjen kehittäminen
• Ensimmäinen kärki: kansallisen 

ohjauksen ja THL:n
arviointitoiminnon tarpeet

• Vastuu THL, Kela, Luova
• Rahoitus budjetti (20-30 milj €)



Yhteinen koordinaatiohanke

• STM:n asettama hanke, jonka alaisuudessa Sotedigin & 
maakuntien sekä valtakunnallisten viranomaisten kokonaisuudet

• Yhteiset tavoitteet, seuranta ja koordinaatio

• Eri toimijoiden sitouttaminen

• Yhdistävien asioiden läpikäynti

• Arkkitehtuuri

• Tietorakenteet

• Tietosuoja

• Osaamisen kehittäminen



Aikataulutus

Maakuntajärjestäjä

• 2018 selvitys ja määrittelytyö

• 2019 data-alustan toteutus, 
ensimmäiset integraatiot

• Järjestäjän tietomalli sekä 
raportoinnin ja analytiikan 
jatkuva kehittäminen

Valtiolliset viranomaiset

• 2018 tietoikkunan protojen 
kehitys, projektien tarkempi 
suunnittelu

• Vuosittaiset 
tuotantokokonaisuudet 
2019-2022

• esim. kansallisen ohjauksen ja 
seurannan mittarit, 
hyvinvointikertomuksen 
tukisisällöt, ensihoito, 
sosiaalihuolto, uudet rekisterit



Riskit

• Aikataulutus

• Vuoden lisäajasta huolimatta isojen integraatioiden tekeminen haastavaa

• Kypsyystason nostaminen vaatii pitkän aikavälin toimia (5-10 v)

• Rahoituksen epävarmuus

• Lakipaketin hyväksyntä venyy lähelle joulua

• Hallituksen vaihtuminen

• Osaaminen

• Alueeseen liittyvä sisältö- ja tekninen osaaminen kortilla

• Miten kehitetään osaamista ja uusia osaajia?

• Toimijoiden roolit ja yhteisistä asioista sopiminen

• Erilaisten intressien yhteensovitus (esim. alueiden välillä, alueiden ja valtion 
välillä)


