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Mistä on lähdetty?

Kehitämme sosiaali- ja terveydenhuollon uusia 
kansallisia digitaalisia palveluja yhtiölle suunnatun 
pääomituksen turvin. 

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



Missä mennään - organisoituminen ja prosessit

• SoteDigissä työskentelee 30 ammattilaista soten digitaalisten 
ratkaisujen kehittämistyössä.

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

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

• Laatujärjestelmätyö käynnissä ja ulkoiset auditoinnit (ISO9001, 
ISO13485) Omaolon CE -merkintää varten suoritetaan 05/2019.

• Tietosuoja- ja -turvapolitiikka on myös laadittu ja julkistettu.



KANSALLINEN
TARVE

Digitaaliset palvelumme 
vastaavat kolmeen tarpeeseen

"Yhtenäiset, 
yhdenvertaiset 

ensisijaisesti käytettävät 
digitaaliset palvelut 

sosiaali- ja 
terveyspalveluissa luovat 

tehokkuutta ja 
skaalaetuja.”

ALUEELLINEN 
TARVE

”Kansallisten digitaalisten 
ratkaisujen avulla  asukas 

ohjataan oikeisiin 
palveluihin oikeaan aikaan.
Luotettavan tiedon avulla 

mahdollistetaan hyvä 
johtaminen."

ASUKKAAN
TARVE

“Helppokäyttöisten 
digitaalisten palvelujen 

avulla pystyn 
huolehtimaan omasta ja 
läheisteni terveydestä ja 

hyvinvoinnista.
Saan myös helposti apua ja 

hoitoa ammattilaisilta.”



Hankesalkku

Hankkeemme on koottu 
hankesalkuksi. Salkussa on 
kolme pääpainoaluetta. 
Hankesalkun osa-alueet on 
aikataulutettu ja vaiheistettu 
vuoteen 2021 asti.  
Hankesalkku on uudelleen 
katselmoitu osana 
väliaikaisen toimiohjeen 
laadintaa.

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



Missä mennään - hankkeet

• Sosiaali- ja perusterveydenhuollon digiratkaisun Omaolo.fi   
tuotantokäyttö aloitettiin helmikuussa 2019.

• 116117 haltuunotto STM:ltä ja jatkosuunnitelma digipalveluksi pitkälle 
tehty.

• Asukkaan neuvonta- ja palveluohjaus konseptin laatiminen käynnissä.
• VIRTA-projekti suunniteltuna sote-tietojohtamisen kehittämiseksi. 
• Yhteentoimivuus-forumin käynnistäminen ja kansalliset sote 

tietovarannot selvittäminen integraatiotyön tueksi.
• Kansallinen asiakaspalautejärjestelmä suunnittelu- ja 

määrittelyvaiheessa.
• Yhtiön kehittämis- ja arkkitehtuurimallit on evaluoitu ja käytössä.
• Edellisen hallituksen kärkihankkeet on läpikäyty ja opit noukittu.



Mitä seuraavaksi?
• Yhtiön toiminta jatkuu ja omistus säilyy edelleen valtiolla
• Väliaikainen toimiohje on julkaistu, ja se on voimassa siihen asti, kunnes maan 

uusi hallitus on aloittanut toimintansa ja tehnyt linjauksensa
• Laajassa käytössä olevat asukkaan digitaaliset palvelut ylläpidetään ja niitä

kehitetään tarpeen mukaan
• Omaolo kehittyy ja laajenee edelleen
• 116117-päivystysavun käyttöönotot ja digitalisointi jatkuvat

• Tietojohtamista pilotoidaan sote-kuntayhtymän kanssa
• Alueellisen ja kansallisen tietojohtamisen tukeminen
• Painopiste ikäihmisten palveluissa ja taloustiedoissa
• Tiedon toissijaista käyttöä säätelevä laki ja sen pilotointi

• Tuetaan vanhojen asiakas- ja potilastietojen arkistointia
• Määrittely ja hankintamalli



Mitä opittu matkan varrella?

• Soten digitalisaatio vaatii pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä
• Asiat muuttuvat joka tapauksessa
• Valmistellussa sote-uudistuksessa oli hyvä yhteistyön henki, 

pidetään siitä kiinni, kuitenkaan kaikille ei voi olla mieliksi
• Ohjausmalli ja yhtiön liiketoimintamalli mietittävä tarkasti jatkossa
• Muutoksen tukeminen on välttämätöntä, digiratkaisu ei riitä

Suurin osa tekemisistämme on rakenneriippumattomia. Niitä on 
tarpeen edistää joka tapauksessa kansallisesti jatkossakin.



Olemme mukana asukkaiden elämässä 
– nyt ja jatkossa

#sotedigioy #sotedigi #digitalisaa o #digipalvelut  #omaolo #116117


