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SoteDigi Oy
tilannekatsaus
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Yhtiön toiminta-ajatuksena on kehittää ja hankkia sosiaali- ja 
terveydenhuollon digitaalisia ratkaisuja ja uusia palvelutapoja.

Niillä mahdollistetaan kustannusvaikuttavat, laadukkaat ja 
asiakasystävälliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä 
eri tietojärjestelmien tietointegraatio hyödynnettäväksi 
palvelutoiminnassa ja sen johtamisessa.

SoteDigi Oy, toiminta-ajatus
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SoteDigi Oy:n organisaatio, nykytila
• Hallituksen kokoonpano, 7 jäsentä

• Hannu Leskinen, puheenjohtaja

• Siv Schalin ja Tapio Niskanen

• 12.4. alkaen: Visa Honkanen, Taru Kuosmanen, Juha Majanen ja Liisa-Maria 
Voipio-Pulkki.

• Sotedigi-organisaatio

• Harri Hyvönen, toimitusjohtaja (1.5. alk.)

• Päivi Hokkanen, kehitysjohtaja

• Mervi Olkinuora, hallintojohtaja

• Marco Halén, arkkitehtuurit

• Timo Kallioniemi, integraatioalusta-hanke

• Hankevetäjien rekrytointi käynnissä
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SoteDigi Oy, kevään 2018 keskeisimmät tehtävät

• Operatiivisen toiminnan käynnistäminen

• Avainrekrytoinnit, 6-8  keskeisen roolin täyttäminen niin pian kuin mahdollista

• Hallinnollisen asioiden järjestäminen on jo hyvässä vauhdissa

• Strategia, liiketoimintasuunnitelma ja rahoitus vuosille 2018-2023

• Toimintasuunnitelman v1.0 on valmis

• Strategian työstö 05-09/2018 välisenä aikana yhdessä maakuntien ja ministeriöiden kanssa

• Priorisoitu hankesalkku on hyväksytty ja hankkeiden toteutus käynnistymässä

• Olemassa olevien hankkeiden (Omaolo ja kansallinen integraatioalusta) siirto-
sopimusneuvottelut käynnistymässä
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OmatietovarantoKanta
Asiakas- ja potilastieto

Reseptikeskus

Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

Avoimet rajapinnat ja kansalliset ja alueelliset integraatioratkaisut

Toisiokäytön ekosysteemi
lupaviranomainen
palveluoperaattori

Sote-tuottajat

Valinnanvapaus

Kela, THL, STM

Tilastot ja rekisterit (TK,VRK)

Genomikeskus
Syöpäkeskus
Neurokeskus

Biopankit

Tilastot ja rekisterit (THL, Kela)

TietovarastotErillisjärjestelmät

Maakunnan liikelaitos
Maakunnat, valtion virastot

Etuudet

Perustiedot ja 
luokitukset

Palveluntuottajat
(Valvira)

Palveluluokitus
(THL)Palvelusetelijärjestelmät

SoteDigi Oy

Kansallinen tiedonhallinnan tuki sote-
palveluiden järjestämiselle, tiedolla 
johtamiselle  ja yhteentoimivuudelle

Asukkaan 
tilanne-
kuva

Asukkaan 
palvelut 
(ODA ja 

VS)

Järjestäjän 
työkalut, 

v1.0

Maakunnat, STM, VM

VRK

KaPa-, Kanta-integraatioratkaisut
SoteDigi Oy/maakuntien

yhteiset integraatioratkaisut

Sote:n ICT- kokonaisuus, tavoitetila 2020

Vimana Oy

SoteDigin
käyttöpalvelut, 

verkot, helpdesk
(Vimanalla myös 
muita kuin sote-

vastuita)
Suomi.fi

Tunnistaminen.
valtuutus, viestit, PTV,

kansalaisnäkymä
Tietoaltaat

Maakunnat, VM
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SoteDigi Oy Prioriteetit –
KORI I (1.1.2020 mennessä)

• Kansallinen integraatioalusta 

• Integraatiotarpeiden selvitystyö on tehty viim. 2018 loppuun mennessä.

• Keskeiset integraatiot toteutettu 1.1.2020.

• Asukkaan palvelut

• Asukkaan digipalveluiden palveluarkkitehtuuri.

• ODA-(ja mahdollisesti Virtuaalisairaala) hankkeiden valitut osat, kuten asukkaan ohjaus- ja 
neuvonta-palvelu jäsennetty asukkaan palveluittain ja saadaan tuotantoon 1.1.2020 
mennessä.

• Ajanvaraus toiminto digipolulle.

• Järjestäjän työkalut, tiedolla johtaminen

• Maakuntien (järjestäjän) tiedollajohtamisen palveluarkkitehtuuri.

• Näiden projektien esiselvitys on vielä kesken ja valmistuvat 6/2018. Tulokset projekteista 
valmistuvat 1.1.2020 jälkeen.



SoteDigi KORI I 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

L
O
M
A

L
O
M
A

Salkku-
päätökset

Asukkaan sote-digipalveluiden
palveluarkkitehtuuri

Kansallinen integraatioalusta,  1-vaihe

Järjestäjän työkalut, tiedolla johtaminen, vaihe I  *)

KELAVV: Valinnan vapauden työkalut

KELAVV: Järjestäjän työkalut, maksut (kapitaatio, alueet:palveluseteli/hebu) *) järjestäjän työkalut
täsmentyvät
esisuunnitteluhankkeen
lopputulosten
valmistuttua 5/2018.

Asukkaan terveystietojen tilannekuva
SO+TE, 2-vaihe

Hanke-kartoitus

STM: Tiedolla johtamisen esiselvitys

Asukkaan neuvonta ja ohjaus (digi, chat, puhelin, fyys.kontaktipiste/MAKU)

Valitut perusterveyden hoidon ja erikoissairaanhoidon terveystiedon jakaminen ja hoitopolut
asukkaalle/ammattilaiselle (ODA ja VS)

Integraatioalusta
hank.menettelyn
käynnistäminen

Neuvottelu-

kierrokset
Tarjous/sopimusprosessi

Järjestäjän tietojen inte-
graatiotarpeiden määrittely

Kansallisten
rekisterien tieto-

sisällöt
Järjestäjän tiedolla johtamisen

palveluarkkitehtuuri

Standardit, tietomallit, tiedon eheys

Ajanvaraus asukkaan
digipolulle

SoteDigin ohjaus-, testaus-, pilotointi- ja  käyttöönottomallit



Uuden teknologian hyödyntäminen SoteDigin
hankkeissa

• SoteDigillä on uutta luova, innovatiivisuutta edistävä kehitystehtävä. Yhtiö 
hyödyntää soveltuvin osin uusia, nousevia teknologioita, joita tätä kirjoitettaessa 
ovat mm. massadata (big data), tekoäly ja robotiikka.

• Asukkaan digipalvelut; muutamia esimerkkejä
• Chatbot –pilotti asukkaan puhelinneuvonnassa

• Käypähoito-suositusten algoritmit apuna asukkaan hoitoonohjauksessa omaolo-
verkkopalvelussa

• Tekoälyn hyödyntäminen suurten tietomassojen käsittelyssä, esim. Jyväskylän yliopiston 
tutkimus syrjäytymisestä ja mielenterveydestä tai tutkimus vanhuspalveluista
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Sote-palvelut
koskettavat kaikkia

suomalaisia.

SoteDigi yhdistää 
meitä kaikkia.


