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3.11.20173

• saadaan oikea-aikaisemmin, nopeammin 
ja tehokkaammin tuloksia asiakkaiden 
käyttöön

• omistajien toimeksiannot

• sote:n substanssilainsäädännön 
aiheuttamien muutosten huomioiminen 
toimeksiannoissa

• estetään päällekkäisten ja kilpailevien 
kehittämishankkeiden käynnistämistä

• omistajien vastuu yhtiön 
kehittämissalkusta ja syntyvien 
tuotteiden ylläpidosta

• mahdollistetaan yhteinen 
kehittämistoiminta siirtymäkaudella 
2018 - 2019

Kehittämistoiminta



3.11.20174

• yhteinen kehittäminen varmistaa 
kehitettyjen tuotteiden ja 
palvelujen ylläpito- ja 
käyttökustannusten rahoituksen 
(vs. hankemuotoinen kehittäminen)

• levitysvaiheen tukipalveluissa 
yhtiöllä voisi olla luonteva rooli

• mahdollisuus tuotteiden 
vientimarkkinointiin?

• roolitus ja tehtävänjako Vimana
oy:n kanssa tarkentuu  

Tuotosten käyttöönotto 
ja levittäminen



3.11.20175

• luodaan toimintamalli, jolla 
omistaja-asiakkaiden osaaminen 
tuodaan hankkeisiin

• kehittämisvastuita jakamalla 
saadaan kulloinkin paras 
osaaminen eri hankkeisiin

• kehittämistoiminnassa koottu ja 
parantunut osaaminen saadaan 
säilymään 

Osaamisen 
ylläpitäminen
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Digiperiaat-
teet ja normit

Maakuntien
digi-yhtenäispolitiikka

Toimijoiden 
roolit ja
tehtävät

Yhteinen 
kansallinen 

tietovaranto-
rakenne

Ohjausrakenne
Kansallinen 
työnjako ja 

ohjausprosessi

Yhteinen 
kansallinen 

palvelu-
rakenne

Arkkitehtuuri, 
standardit, 

rajapinnat ja 
integraatio-

alustat

Ekosysteemi, 
innovatiiviset 
hankinnat ja 

hankkeet

Riskienhallinta 
ja turvallisuus

JTS 
prosessi

Tavoitteena kustannusten hallinta ja palvelujen parantaminen 



SoteDigi Oy, Vimana Oy, …

Yhtiökohtainen tai yhtiöryhmäkohtainen 
omistajaohjausryhmä 

Omistajaohjauksesta vastaava ministeriö

VN:n yhteinen maakuntien 
digitalisaation, tietohallinnon ja 

siihen liittyvien investointien 
ohjaustoiminto

Hallintopolitiikan alivaltiosihteeri
Maakuntien digitalisoinnin koordinaattori

Ministeriöiden osoittama henkilöstö

Omistaja-asiat

Omistajaohjauksesta vastaava ministeriö

LUONNOS

Maakuntia palvelevien yhtiöiden ohjaus

Maakunnissa 
tapahtuva  

valmistelu ja 
toimeenpano



Maakuntia palvelevien yhtiöiden ohjaus
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Yhtiökokous

Asiakasneuvottelukunta -
palvelut

Toimitusjohtaja

Hallitus

Johtoryhmä

Hallituksen nimeäminen
Vastuuvapauden myöntäminen
Strategian suuntaviivojen viestiminen

Strategian toteutus ja raportointi
Toiminnan seuranta ja raportointi
Toiminnan suunnittelu ja ohjaus

Strategian suunnittelu ja ylläpito
Riskien hallinta
Laillisuusvalvonta 

Yhtiön henkilöstö

Toiminnan ohjaus
Hankesalkun hallinta
Asiakkuuksien hallinta

Laatu- ja kehittämisasiat
Esitykset hallitukselle

M
a

a
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u
n

n
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Omistajaohjausryhmä

LUONNOS



SoteDigi Oy:lle 28.11.2017 annettu
toimiohje

• SoteDigi -yhtiö vastaa kansallisesti kehitettäviin sosiaali- ja
terveydenhuollon uusiin digitaalisiin ratkaisuihin liittyvien
hankkeiden ja hankintojen toteuttamisesta ja niitä tukevasta
kehittämisestä yhtenäispolitiikan ja maakuntien sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurin puitteissa valtioneuvoston
toimeksiannosta tai valtioneuvoston tai maakuntien tilauksesta.

• Valtioneuvoston toimeksiannot sekä yhtiön ohjaus valmistellaan
valtioneuvoston Maakuntadigi-periaatepäätöksen mukaisesti
valtiovarainministeriöön koottavassa valtioneuvoston yhteisessä
maakuntien digitalisoinnin ohjaustoiminnossa, joka toimii
valmistelussa yhteistyössä maakuntien kanssa.



SoteDigi Oy:lle 28.11.2017 annettu
toimiohje

Yhtiön toimialan yleisinä yhteiskunnallisina tulostavoitteina ovat:

• Edistää mahdollisimman laajasti sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollossa
voidaan vuoden 2029 loppuun mennessä saavuttaa nykyiseen kehitysuraan
nähden 3 miljardin euron suuruinen menojen kasvun hidastuminen
vuotuisten julkisten sote -menojen määrällä mitattuna.

• Saavuttaa maakuntien toiminnan kautta uusien palveluiden ja
toimintamallien avulla vuoden 2025 loppuun mennessä noin 1 miljardin
euron kumulatiivinen säästö sote -kustannuksissa yhteiskunnallisena
hyötynä ja vuoden 2029 loppuun mennessä noin 2 miljardin euron
kumulatiivinen kustannussäästö.

• Saavuttaa maakuntien toiminnan kautta vuonna 2025 vuosittaisella tasolla
yli 200 miljoonan euron yhteiskunnallinen hyöty-/kustannussuhde
digiratkaisujen mahdollistaman sote-menojen kustannustason alenemisen
muodossa.



SoteDigi Oy:lle 28.11.2017 annettu
toimiohje

Yhtiön toimialueen tulostavoitteita täydentävät yhteiskunnalliset tavoitteet
ovat:

1. Asiakkaille/potilaille paremmat palvelut, asiakkaiden pärjääminen paranee

2. Ensisijaisesti soveltuvin osin digitaalisia terveyden, hyvinvoinnin ja
sosiaalihuollon palveluita

3. Sosiaali‐ ja terveydenhuollon toimialan tuottavuus ja kustannustehokkuus
paranevat

4. Kansallisten kehityshankkeiden hallinta tehostuu ja sote‐toimialan
kokonaisarkkitehtuuri yhtenäistyy

5. Uusien ja innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen
sote‐toimialalla edistyy ja syntyy uutta kasvuliiketoimintaa

6. Tietovarantojen ja tietojen hyödyntäminen edistää tutkimusta, 
tuotekehitystä ja uutta kasvuliiketoimintaa



Vimana Oy:n ja SoteDigi Oy:n työnjaosta

• SoteDigi Oy toimii kiinteässä yhteistyössä Vimana Oy:n kanssa 
sisarsidosryhmäyksikkönä

• Vimana Oy välittää SoteDigi -yhtiön palveluita maakunnille ja muille yhtiön 
palveluiden käyttöön oikeutetuille sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille. 
• Tämä sisältää palvelujen välittämisen myös yksityisille sote-palvelujen tuottajille 

niiden toimiessa julkisin varoin rahoitettujen sote-palvelujen tuottajina. 
• Yksityisten sote-palvelujen tuottajat osallistuvat käyttöönsä tulevien palvelujen 

kehittämiseen asiakasneuvottelukunnan jäseninä tai kehittämishankkeiden 
osapuolina tai maakuntien kanssa tehtävän yhteistyön kautta.

• SoteDigi -yhtiö kehittää uusia ratkaisuja ja siirtää ne tuotantokäyttöön Vimana 
Oy:n huolehtiessa vakiintuneiden ratkaisujen tarjoamisesta asiakkailleen sekä 
toimialariippumattomista palveluista. 

• Tarkoitus on, että maakunnat ja valtio omistajina ohjaavat Vimana Oy:n ja 
SoteDigi -yhtiön toimintaa saman konsernin toiminnallisena kokonaisuutena. 

• SoteDigi-yhtiö sopii yhteishankinnoista ja hankkii  digitaalisten sote-palvelujen
tuotantoa maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiöstä. 

25.1.2018
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• VN yleisistunto päätti yhtiön perustamisesta 31.8.

• Yhtiölle on nimitetty hallitus 3.10.2017:
• Hallituksen puheenjohtaja Hannu Leskinen
• Hallituksen varapuheenjohtaja Siv Schalin
• Hallituksen jäsen Tapio Niskanen 

• SoteDigi Oy:n omistajaohjaus siirretty VM:ön 1.11.2017

• SoteDigi Oy:n toimiohje puollettu talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 28.11.2017

• Keskustelu Virtuaalisairaala- ja ODA-hankkeiden tehtävien jatkamisesta SoteDigi Oy:ssä 07/2017-
11/2017; STM, VM, SoteDigi, VS ja ODA –yhteinen hanke käynnistetty 11-12/2017

• Keskustelu UNA-hankkeen tehtävien jatkamisesta SoteDigi Oy:ssä 07/2017-3/2019

• Integraatioalustaselvitys 06-11/2017, suunnitteluhanke käynnistetty SoteDigissä 1/2018

• SoteDigi Oy:n toimitusjohtaja rekrytoitu 1/2018

• Sairaanhoitopiirien ja SoteDigi Oy:n yhteinen kehittämisen ohjausryhmä organisoitu 2/2018

25.1.201813 Etunimi Sukunimi

SoteDigi –yhtiön rakentamisen eteneminen



SoteDigi –yhtiön rakentamisen eteneminen

• SoteDigi Oy:n asiakasneuvottelukunta asetettu 1-3/2018

• Valtioneuvoston päätös SoteDigi yhtiön ensimmäisistä kehityshankkeista 2-
4/2018, Integraatioalustan ja muiden ensimmäisten hankkeiden esiselvitykset 
perustana

• ODA- hanketoimisto SoteDigi Oy:ssä 6-7/2018

• Virtuaalisairaala- ja ODA-sopimukset siirretty SoteDigi Oy:ön 10-11/2018

• Virtuaalisairaala-hanketoimisto SoteDigi Oy:ssä 11/2018 

• Maakunnat SoteDigi Oy:n omistajina viimeistään 3/2019

• Ensimmäisten SoteDigi Oy:n kehittämien palveluiden käyttöönotto maakunnissa 
12/2019-3/2020

25.1.201814 Tuija Kuusisto



SoteDigi-yhtiön ensimmäiset palveluja kehittävät hankkeet

15

Neuvo-
teltavana:

UNA Ydin 
kansallisena 
ratkaisuna

Sotetieto-
integraatio ja 
integraatio-

alusta

Sote-
järjestäjän
työkalut

?

?

Virtuaalisai-
raala ja ODA-
hankkeiden
jatkaminen

Sote-integraatio -esiselvitys 
6-11/2017

Tiedolla johtamisen 
sote-suunnittelu-

hankkeet 10/2017 -

Virtuaalisairaala- ja ODA-
hankkeiden tehtäviä jatkava 

hanke 
12/2017-11/2018

Valmistelun jälkeen projektoinnit
ja päätökset etenemisestä

Projektit osaksi maakunta- ja 
soteuudistuksen digimuutoksen
hanketoimiston hankesalkkua 

Toteutus SoteDigi Oy:n ja 
maakuntien 

valmisteluorganisaatioiden 
yhteistyönä

UNA Ydin toiminnallisuuden 
vieminen eteenpäin 

kansallisena ratkaisuna

25.1.2018



SoteDigi Oy

Hankejohtaja Päivi Hokkanen: Tehtävä

Kartoitus
Portfolion 

rakentaminen

Portfolion 
priorisointi ja 
aikataulutus

• Valtiollisten ja 
kunnallisten sote 
kehityshankkeiden 
kartoittaminen

• Toimijoiden ja 
sidosryhmien 
tunnistaminen

• ODA, UNA, 
Virtuaalisairaala, 
kanta.fi,…

• Portfoliohankkeiden 
”due diligence”

• Sidosryhmäyhteisty
ön rakentaminen

• Sotedigi Oy:n 
toimitusjohtajan 
tukeminen

• Hankkeiden 
siirtosuunnitelma

• Portfoliohankkeiden 
priorisointi

• Portfoliohankkeiden 
henkilöresursoinnin 
varmistaminen

• 2018 aikataulu ja 
ehdotus 2019 
eteenpäin

• Siirtosuunnitelman 
käynnistys

• Sidosryhmäkartta
• Alustava 

hankeportfolio

• Ohjausryhmät
• Portfolio v1.0

• Priorisoitu 
hankeportfolio 
aikatauluineen

• Käynnistetty 
siirtohanke

Vaihe:

Tehtävät:

Loppu-
tulokset:



SoteDigi Oy

Sidosryhmät
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PPSHP

PSSHP

PSHP

VSSHP

HUS

THL
Data-sanoma
standardit/tietorakenteet
Kansalliset tietovarannot,
Rekisterit

Suomi.fi-
palvelut

Kanta.fi-
palvelut

UNA-hanke

Tutkimukset

Ylio-
pisto

t
Sote-
Tutkimukset, startupit

Omistajaohjaus
jo tehdyt kuvaukset

ODA, ym.,
Sitralta siirtyneet
Sote-tieto-
paketit,
järjestämisen
työkalut

Virtuaalisairaala2.0

AKUSTI-projektit

KANSALLISET  TOIMIJAT MAAKUNNALLISET TOIMIJAT 

VERO

Katre-
palvelut

Sitr
a

Palve-
lukes-
kukset

Maa-
kunta-
valmis
telut

Kunnat
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kuntay
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Yrityk
set

mm. IT-toimittajat

MaKu-
valmis
telut

MaKu-
Digi-

valmis
telut



SoteDigi Oy

SoteDigi-hankesalkun periaatteita
1. Hankkeella on oltava kansallista vaikuttavuutta ja/tai hyötyä, jotta se pääsee salkkuun.

2. Hankkeen on oltava kannattava ja/tai välttämätön kokonaisuuden kannalta, jotta se pääsee salkkuun.

3. Hankkeen pitää tukea tiedon kansallista saatavuutta:

• Asiakas- ja potilastiedot

• Johtamisen ja ohjauksen vaatimat tiedot

4. Kokonaisuuden tulee vastata sekä SO- että TE-huoltoon.

5. Jo olemassa olevia ratkaisuja käytetään aina, kun se on mahdollista ja/tai tarkoituksenmukaista. Pyörää ei

keksitä uudelleen.

6. Hankkeiden lopputulokset eivät voi olla päällekkäisiä; jos päällekkäisyyttä toteutuksessa ilmenee, sisältöä

tarkistetaan.

7. Valittujen hankkeiden tulee tuottaa kansallisesti skaalautuvia, yhteentoimivia ja helppokäyttöisiä ratkaisuja, 

jotta mahdollisimman moni kansalainen kykenee niitä käyttämään.1

8. Hankkeiden lopputulosten omistussuhde ja/tai sopimussuhde (IPR) tulee olla sellainen, ettei se rajoita

lopputulosten hyödyntämistä kansallisessa toiminnassa sen enempää käytön, edelleenkehittämisen kuin

kustannustenkaan osalta.

LUONNOS



SoteDigi Oy

SoteDigi Oy:n palvelujen tavoitteet

Palvelutavoitteet edellyttävät
sekä transitiota uuteen sote-
rakenteeseen että palveluiden
transformaatiota kansallisesti
saatavilla olevien digitaalisten
palveluiden käyttöön.

Tiedon
laatu

Tiedon
saatavuus

Kustannus-
tehokkuus

Tieto-
turva
ja -
suoja

Asiakas- ja hyvinvointitietojen saatavuuden varmistamien

Johtamisen ja ohjauksen tarvisemien tietojen saatavuuden
varmistamien

Yhteentoimivuuden
edellytysten varmistaminen

Yhteismitallinen, laadukas
ja vertailtava tieto
kustannustehokkaasti
siellä missä tarvitaan

LUONNOS



SoteDigi Oy

SoteDigin tehtävä

Palvelun
tuottajan
työkalut
*2)

Palvelun
järjestäjän
työkalut *)

Apotti
(tekeillä)Olemassa

olevat
ASPO-
järjestel
mät

> 1200 eri ASPO-järjestelmää

Kanta.fi-
palvelut
*3)

suomi.fi-
palvelut
*5)

Tiedonvälitys kansallisella tasolla+ API-rajapinnat

*) Palvelut, mm.:
- Palvelun tuottajien hallinta

Virtuaali-
Sairaala

ODA-
palvelut

*5) Suomi.fi, mm.:
- Palveluväylä (KAPA-YTI)
- Tunnistus
- Valtuudet
- Viestit
- Verkkopalvelu
- Sote-Valinnan vapaus

UNA-asiakkuudenhallinta
(asiakkaalle, järjestäjille ja tuottajille)

Asiakkaan
palvelut

SoteDigin tehtävä

Olemassa olevat palvelut

Avoimet hankkeet

*2) uudet palveluntuottajat, joilla ei
ole omaa ASPOa

*3) Kanta.fi, mm.:
- Potilastietoarkisto
- Lääketietokanta
- Omakanta (PHR): 

reseptit,suostumukset,hoitotiedot
- Sos.huollon asiakastietoarkisto

*4) Hilmo, 
- palveluvaaka, etc

mm. Kanta-
palvelun
välittäjä-
rekisteri
(THL)

Kansallinen
tulo-

rekisteri

KATRE-
palvelut
(1.1.2020)

(VERO)(VRK)(KELA)

Master-datavarastot

Rekisterit
Ja palvelut
*4)



SoteDigi Oy

SoteDigi aikatauluskenaario

1.1.2020

SoteDigi-peruspalvelut
tuotantoon

1.1.2018 1.1.2019

Hanke-kartoitus

1.7.2018 1.7.20191.4.2018 1.10.2018 1.4.2019 1.10.2019

Virtuaalisairaal
a siirtosopimus

VS- siirto

VS- ja ODA sovittujen
kehitysprojektien läpivienti

ODA 
siirtosopimus

Viimeistely ja
käyttöönotto

UNA sovittujen
kehitysprojektien läpivienti

sisällö
n

tarken
tamin

en

L
O
M
A

L
O
M
A

ODA 
siirto

MUUT HANKKEET

VS- siirron
suunnittelu

ODA siirron
suunnittelu

Viimeistely sis. mm.:
Testaus, 
dokumentointi,
ohjeistus, 
sisällöntuotanto

UNA YDIN

MUUT HANKKEET

MUUT HANKKEET

Salkku-
päätökset

VS- ja ODA sovittujen
kehitysprojektien läpivientiVS- ja ODA sovittujen

kehitysprojektien läpivienti

Viimeistelyt ja
käyttöönototViimeistelyt ja

käyttöönototViimeistelyt ja
käyttöönotot

Integraatioalusta

Standardit, yhteensovittaminen,  testaus



Etunimi Sukunimi

Kiitos!
Tuija Kuusisto

tuija.kuusisto@vm.fi
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