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Arvoa jokaiselle yksilölle, yritykselle 

sekä yhteiskunnalle

Loputtomia mahdollisuuksia parantaa 

miljoonien ihmisten elämää

Maailma kehittyy nopeasti uuden 

informaation myötä

Yksilökohtaisesti räätälöityjä palveluita Rajattomat 
mahdollisuudet

Informaation maailma

Kohti älykkäämpää yhteiskuntaa
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Building Smart Services on a Data Platform

Both structured and unstructured 

data, in its natural format

Streaming and non-streaming data

Clinical and non-clinical data

Store all your data 

in a single systemCollect data from all 

sources

Smart services 

for citizens and 

professionals

Case-specific Smart Services

Analytics Tools

Data APIs

Store every bit –

You can always 

refine your raw 

data as your 

understanding and 

insight improves

Gain insight using 

modern analytics 

and machine 

learning tools

Data Lake Storage

Analytics and

Machine Learning

Customer and patient 

information systems

ERP, financial, benefit 

data

Personal wellness data

MyData and 

authorization
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Intelligent Wellbeing – case Espoo

Population wellbeing management

• Risk group identification

• Population level intervention optimization

• Service demand analytics

Care coordination

• Care plan mass tailoring

• Care coordination of 

individuals and groups

Citizen engagement

• Individual segmentation 

based on agreed 

engagement level 

Population analysis as a service
Segmented population individual risk profiles individually optimized interventions 
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VOINTI

KUSTANNUS

PERUSTERVEET ALTISTUS
VARHAISET 

OIREET
VAKAVAT OIREET

KROONINEN 

SAIRAUS

DIAGNOOSI
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Yhteinen haaste

”Uudistua samalla, kun on pidettävä huolta 24/7, että kaikki toimii”
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Maakunnan SOTE muutoshankkeen tehtäväkokonaisuudet

TORI toimituskokonaisuus (toimialariippumattomat ratkaisut, ICT-infra, työasemat)

Kunta IT ja Maakunta IT erottaminen

Alueellisen sote-järjestelmän rakentaminen

TOSI-toimituskokonaisuus (asiakas- ja potilastietojärjestelmät, sähköiset ratkaisut)

Sopimusten harmonisointi

Talous- ja henkilöstöhallinnon muutokset ja konsolidointiKonesalit, käyttöpalvelut, työasemat, 

laitteet

Maakuntataso

Hanke- ja projektinhallinta

Hyötyjen mittaaminen ja seuranta

Kokonaisarkkitehtuuri

Sidosryhmät ja viestintä

Tietoturvan hallinta

Laadunvarmistus

Integraatiot

Migraatiot

Sähköiset ratkaisut asukkaille

Käyttöönotot ja koulutus

Valinnanvapauskokeilut ja -pilotit

SOTE-käyttöönotto 1.1.2021

Toiminnan muutos ja valmius

Loppukäyttäjäkoulutukset

Kansallinen taso

Muut maakunnalle siirtyvät tehtäväkokonaisuudet

Sotedigi Oy

Vimana Oy

Kela

Tiedolla johtaminen

Maakunnan järjestäjän työkalut

OmaOlo

Integraatiopalvelut

ICT-palvelujen hankinnan ja

tuotannon konsolidointi

Kanta/Kansa/OmaKanta

Valinnanvapauden kansalliset 

ratkaisut

Tietoallas ja tietojohtaminen Service Desk

Toimialariippumattomat

ratkaisut maakunnnille

Alueellinen palveluoperaattori SOTE ICT:lle, taloushallinnolle ja

henkilöstöhallinnolle

Alasajo / Arkistointi / Katselukannat
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Avoin2 tietomalli

Avoin3 kliininen mukautettavuus

Avoin4 ekosysteemi

Avoimet rajapinnat

Lifecare -
Avoin
tulevaisuus




