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Sotedigi – Rooli ja taustaa

• SoteDigi Oy perustettu lokakuussa 2017

• Yhtiö on kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia ratkaisuja
valtioneuvoston toimeksiannosta tai valtioneuvoston tai maakuntien
tilauksesta.

• Valtio omistaa yhtiön 100% tällä hetkellä, mutta 2019 siirtyy 67%sti 
maakuntien omistukseen

• SoteDigin tavoitteena on asukkaan hyvinvoinnin mahdollistaminen
• Tuottamalla digipalveluja terveellisten elämäntapojen ohjaukseen ja 

terveyshaittojen ennaltaehkäisyyn
• Tuottamalla kyvykkyyksiä hoitoketjujen optimointiin
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Toimintasuunnitelma 2018 hyväksytty

Kolme hankevetäjää rekrytoitu, toimitusjohtaja aloittanut

Hallitus täydentynyt kolmella uudella jäsenellä (nyt 7 jäsentä) 

• Talous- ja hallintopäällikön sekä viestintävastaavan rekrytointi menossa

• ODA-sopimusneuvottelut käynnissä 05-06/2018

• UNA sopimusneuvottelut (”UNA YDIN”-konteksti) käynnissä 05-06/2018

• Virtuaalisairaala-hankkeen aikataulutus ja etenemismalli selvitettävänä parhaillaan 

SoteDigi tilanne 16.5.2018
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Ohjausmalli ja hallituskokoonpano 

YHTIÖKOKOUS

TOIMITUSJOHTAJA

HALLITUS

JOHTORYHMÄ

SoteDigi organisaatio

ASIAKASNEUVOTTELUKUNTA *)

Hallitus
• Hannu Leskinen, Sairaalaneuvos, puheenjohtaja
• Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Strategiajohtaja, (STM)
• Juha Majanen, Budjettineuvos, (VM)
• Taru Kuosmanen, Hyvinvoinnin palvelualueen

johtaja, (Tampereen kaupunki)
• Visa Honkanen, Kehittämisjohtaja, (HUS)
• Siv Schalin, Chief Product Officer, (Dutch 

Ophthalmic Research Cent. B.V.)
• Tapio Niskanen, Senior Partner, (Nexec Oy)

*) nimetään ja kutsutaan toukokuu 2018 aikana
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Kevään 2018 keskeisimmät tehtävät

Operatiivisen toiminnan käynnistäminen
• Avainrekrytointeja tehty jo ja edelleen

käynnissä
• Hallinnollisen asioiden (talous, HR, 

sopimukset) järjestäminen

Yhteistyö käynnistetty sidosryhmien kanssa
• STM, VM ja Vimana-yhteistyö käynnissä
• KELA-, THL- ja VRK-yhteistyön tiivistäminen
• Maakunta ICT-verkoston tapaamisissa oltu

mukana, jatketaan tiiviimpää yhteistyötä
mm. asiakasneuvottelukunnan kautta

Strategia, liiketoimintasuunnitelma ja rahoitus
vuosille 2018-2023

• Toimintasuunnitelma v1.0 hyväksytty
SoteDigin hallituksessa

• Strategiatyö käynnistymässä

Priorisoitu hankesalkku (korit 1- 3) v1.0 hyväksytty
• Kori 1 (korkein prioriteetti) hankkeiden

suunnittelu ja toteutus käynnistetty
• Asetuspäätökset ja projektisuunnitelmien

ensimmäiset versiot tehty kolmelle
kokonaisuudelle

• Sopimusneuvottelut ODA- ja UNA YDIN-
hankkeista käynnissä



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
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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
tietosisällöt

Järjestäjän tiedolla johtamisen
palveluarkkitehtuuri

Standardit, tietomallit, tiedon eheys

Ajanvaraus asukkaan
digipolulle

SoteDigin ohjaus-, testaus-, pilotointi- ja  käyttöönottomallit

KORI I: 1.1.2020 
tuotannossa vaihe1

1

2

3

4

Asukkaan digipalvelut
Kansallinen 
integraatioalusta
Järjestäjän tehtävät, 
tiedolla johtaminen
Sote-ekosysteemin 
toimintamallien 
kehittäminen 

1

2

3

4
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Näkymät nyt ja tulevaisuudessa digikehityksessä

• Digitalisaatio valtaa alaa kaikilla toimialoilla, julkishallinto ei ole poikkeus

• Digitaalisen osaamisen merkitys yrityksissä korostuu, se ei ole enää IT-
osastojen yksinoikeus 

Esim. Goldman Sachs investointipankin työntekijöistä 1/3 on IT-osaajia (33000/10000) 

• Perinteisten tuotteiden muutos ”digital enabled” –tuotteiksi ja datan 
määrän eksponentiaalinen kasvu on jo tapahtunut

• Tuotteiden ja palveluiden optimointi loppuasiakkaiden (asukkaiden) 
käyttäytymisen tunnistamisen ja analysoitujen tarpeiden perusteella 
kehittyy jatkuvasti

• Perinteisistä arvoketjuista siirrytään alustakeskeisiin ekosysteemeihin

• Tietoturvan merkitys kasvaa myös eksponentiaalisesti



Näkymät nyt ja tulevaisuudessa digikehityksessä

• 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.

• Kori I hankkeiden ensimmäiset vaiheet saatava valmiiksi 1.1.2020 mennessä – ei 
mahdollisuuksia testata ja kokeilla uutta teknologiaa isossa määrin tällä 
aikataululla.

• Kuitenkin saavuttaaksemme tavoiteltuja säästöjä sote-palveluissa on digipalveluita 
kehitettävä vielä nykyisiä suunnitelmia pidemmälle.

• Asukkaan digipalvelut; muutamia esimerkkejä uusista mahdollisuuksista
• 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



Kiitos!


