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Mistä on lähdetty?

Kehitämme sosiaali- ja terveydenhuollon uusia kansallisia 
digitaalisia palveluja meille annetun pääomituksen turvin. 

Kantavia teemojamme ovat:
- Yhdenvertaisten palveluiden mahdollistaminen
- Yhdessä tekeminen ja skaalaetujen hakeminen
- Parempien digipalveluiden toteutus
- Avoimet rajapinnat ja yhteiset ratkaisut

Palvelumme on tarkoitettu 
- asukkaille 
- sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille 
- sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjille



Hankkeemme

Hankkeemme on koottu 
hankesalkuksi. Salkussa 
on kolme 
pääpainoaluetta. 

Hankesalkun osa-alueet 
on aikataulutettu ja 
vaiheistettu vuoteen 2021 
asti.  

Tietojohtaminen

Rakennamme järjestäjän
työkaluja muun muassa  
palvelu-, resurssi- ja 
kustannustietojen hallintaan 
ja johtamiseen.

Harmonisoimme 
tietorakenteita ja
luomme tietomalleja.

Integraatiot ja 
yhteentoimivuus

Mahdollistamme sote-
tietojen suojattua näkymistä 
sujuvasti eri tarpeisiin
• asukkaille
• soteammattilaisille
• palvelujen järjestäjille
• palvelujen tuottajille.

Asukkaan digipalvelut

Tuotamme palveluja
omatoimiseen asiointiin
netissä ja mobiilissa sekä 
tarjoamme ohjausta ja
neuvontaa puhelimitse. 

Esimerkiksi
Omaolo-palvelu
116117-päivystysapu

2018

Nykyiset toimintamallit, tiedonkeruut ja järjestelmät

2019 2020 2021



Ollaan hyvässä vauhdissa  
1. Yhtiön organisoituminen

• SoteDigissä työskentelee vuoden 2019 alussa jo 30 ammattilaista soten digitaalisten ratkaisujen 
kehittämistyössä

• Yhtiölle on luotu strategialuonnos sekä liiketoimintamalli ja yhtiön nykyinen rahoituksellinen tilanne on vakaa

• Hallituksen työskentely on vakiintunut

• Yhtiö on luonut laajan yhteistyöverkoston soten digitalisaation kehitys- ja tutkimusorganisaatioiden suuntaan

2. Hankkeet

• Sosiaali- ja perusterveydenhuollon digiratkaisu Omaolon tuotantokäyttö aloitettu 2019 helmikuussa

• 116117 haltuunotto ja jatkon suunnittelu käynnissä

• VIRTA-projekti aloittanut sote-tietojohtamisen kehittämiseksi 

• Kansallinen asiakaspalautejärjestelmä suunnitteluvaiheessa

• Yhteentoimivuus-forumin käynnistäminen kansallisen integraatiotyön tueksi

• Hallituksen kärkihankkeiden kartoitus ja evaluointi menossa

• Syksyllä 2018 esitelty yhtiön kehittämis- ja arkkitehtuurimalli, jonka pohjalta soten digitalisaatiota toteutamme

3. Yhtiön prosessit ja ohjeistukset

• Yhtiön perusprosessit (mm. hankehallinta) ja -ohjeistukset (HR ja hankinnat) käytössä

• Laatujärjestelmätyö (ISO9001, ISO13485) hyvässä vauhdissa Omaolon CE merkintää varten toukokuu 2019

• Tietosuoja- ja turvapolitiikka laaditaan kevään 2019 aikana



Miten on toteutettu ja toimittu?

Toteutamme kansallista sote-arkkitehtuuria
- Rakentamalla avoimet rajapinnat
- Jakamalla IPR:t
- Tietojen yhteensopivuuden ja –toimivuuden 

varmistamisella
- Ketterillä projektinhallintamenetelmillä

Rahoitus mahdollistaa toimintakyvykkyyden
- Hallintomallilla varmistetaan asiakkaan äänen 

kuuluvuus

Teemme tiivistä yhteistyötä mm. Kelan, THL:n, 
korkeakoulujen ja alueiden ICT-osaajien kanssa.



Olemme virtuaalinen työyhteisö
- työpisteitämme on eri puolilla Suomea
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Käyttöönotto vaiheittain

Käyttöönotto

Esiselvitys 

Esiselvitys

Tekninen toteutus KäyttöönottoPilotointi

Tekninen toteutus KäyttöönottoPilotointi

Yhteentoimivuusfoorumin
käynnistäminen Yhteentoimivuusmääritysten tuottaminen ja standardointi

Esiselvitys Dokumentointi

ToteuttaminenKilpailutus

Arkkitehtuurit, alustaratkaisut 
ja välineet, ympäristöjen 
perustaminen

API GW -määrittely

Hanke

Omaolo

Asukkaan neuvonta ja 
ohjaus; 
116117 puhelinpalvelu
116117 mobiilipalvelu

Sote Jokaisen Taskuun

Arkkitehtuurit, 
alustaratkaisut ja ympäristöt

Tietotarpeiden määrittely ja 
mallinnus

Pilotointi

Toteutukset

Julkaisut

Kansallinen asiakaspalaute

Yhteentoimivuusfoorumin
perustaminen ja yhteen-
toimivuusmääritykset

Kansalliset tietovarannot

SoteDigin 
integraatioratkaisut

Toteutus
Seuraavat versiot ja käyttöönotot

Määritys, toteutus, pilotointi, käyttöönotot

Tietosisällöt, käsitemallinnus

Pilotit

Toteutukset

Julkaisut

TIetoturvakomponentti ToteuttaminenKilpailutus
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Maakunta- ja sote-uudistuksen kaatumisen 
vaikutuksia yhtiölle
• Hankkeemme ja niissä tehtävät työt jatkuvat pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti.

• Hankesalkkumme katselmoitiin muuttuneen tilanteen mukaan ja toimitettiin ministeriöille
13.3.2019.

• Uusia rekrytointeja ja pidemmälle ulottuvia sopimuksia ei nyt toteuteta.

• Ministeriöt ja omistajaohjaus on luvannut toimittaa uutta ohjeistusta etenemisestä. 

• Väliaikaisen toimiohjeen laadinta on aloitettu. Toimiohje on voimassa seuraavan hallituksen
aloitukseen saakka.

• SoteDigi Oy:n yhtiökokous 26.4.2019.

• Yhtiön strategiatyö jatkuu huhtikuussa.

• Laatujärjestelmätyö ja auditoinnit etenevät suunnitellusti (lääkinnällinen laite-prosessin
kriittisyys huomioiden). 

Suurin osa tekemisistämme on rakenneriippumattomia ja niitä on edistettävä joka
tapauksessa kansallisesti jatkossakin!



Olemme mukana asukkaiden elämässä 

#sotedigioy #sotedigi #digitalisaatio #digipalvelut #omaolo #116117


