
Yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja 
Tammikuu 2019



Toiminta-alueemme on koko Suomi

Kehitämme sosiaali- ja terveydenhuollon uusia kansallisia 
digitaalisia palveluja. 

Asiakkaitamme ovat tulevat maakunnat. 

Palvelumme on tarkoitettu 
- maakuntien asukkaille ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisille 
- maakuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjille ja 
tuottajille. 

Työskentelemme yhteistyössä maakuntien sekä mm. 
KELAn, THL:n, Vimanan, oppilaitosten ja ICT-kehittäjien 
kanssa.



Avainsidosryhmämme

Työskentelymme 
perustuu yhteistyöhön 
laajan sidosryhmä-
verkoston kanssa. Sote-ict-

kehittäjät 
(esim. Kela, 
VRK, THL)

Vimana Oy,
In-house yhtiöt,
ict-toimittajat

SoteDigi
Oy:n

Hallitus 

Ministeriöt
ja virastot

Sairaanhoito-
piirit, maakuntien 

valmistelijat ja
kunnat

Tutkimuslaitokset, 
korkeakoulut ja

järjestöt



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 
maakuntien palvelu-, 
resurssi- ja kustannustietojen 
hallintaan ja johtamiseen.

Harmonisoimme 
tietorakenteita ja
luomme tietomalleja.

Integraatiot

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



Olemme virtuaalinen työyhteisö
- työpisteitämme on eri puolilla Suomea



Ohjausmallimme

Asiakasneuvottelukuntamme käyttää 
maakuntien ääntä toimintamme 
ohjaamisessa.  
- Jäseninä ovat tulevien 18 maakunnan 
sekä STM:n edustajat.

Hankeohjausryhmämme ohjaa 
hankkeitamme. 
- Jäseninä ovat Keski-Suomen ja 
Uudenmaan maakuntien sekä STM:n, 
Kelan, VRK:n, THL:n ja UNA Oy:n edustajat.



Tilannekatsaus tammikuu 2019

➢ Vuoden 2018 aikana organisoiduimme ja käynnistimme osaajien rekrytoinnin.
➢ Vuoden 2019 alussa meillä on 23 työntekijää, ja rekrytoinnit jatkuvat tarpeen 

vaatimassa laajuudessa.
➢ Strategiatyömme ja liiketoimintasuunnitelmamme täydentäminen ovat käynnissä.
➢ Laatujärjestelmämme (ISO9001 ja ISO 13485) rakentaminen on käynnissä.
➢ Tietosuojaohjeidemme laatiminen on käynnissä.
➢ Valmistaudumme toimimaan lääkinnällisten laitteiden valmistajana. 

➢ Julkaisemme Omaolo-palvelun käyttöön helmikuussa 2019
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Painotukset vuodesta 
2020 eteenpäin

Uudet teknologiat ja niiden kokeilut 
mahdollistavat digiloikat.

Sote-kokonaisarkkitehtuurin hallinta 
sekä toiminnalliset ja rakenteelliset 
muutokset ovat välttämättömiä. 

Strategia linjaa ja ohjausmalli tuo 
prioriteetit.

2020/2021 2022 2023 2024 2025

Tekoäly
(AI)

Tietoaltaat 
(integraatio)

Jatkettu 
todellisuus

Virtuaali-
todellisuus

Lohko-
ketjut

Pelillistä-
minen

Robotiikka

Analytiikka

Kone-
oppiminen

Kognitii-
vinen tietojen-

käsittely
Asioiden 
Internet 

(IOT)

DIGI

Uudistetut toimintamallit, tiedonkeruut ja järjestelmät



Olemme mukana asukkaiden elämässä 

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


