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SoteDigi Oy – Rooli ja taustaa

• Kehitysyhtiö, perustettu lokakuussa 2017

• Kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia ratkaisuja 
yhtenäispolitiikan puitteissa valtioneuvoston toimeksiannosta tai 
valtioneuvoston tai maakuntien tilauksesta. *)

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

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

terveyshaittojen ennaltaehkäisyyn sekä itsehoitoon 
• Tuottamalla kyvykkyyksiä hoitoketjujen hallintaan ja optimointiin

*) Maakuntadigi 
periaatepäätöksen 
mukaisesti
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Kevään 2018 keskeisimmät tehtävät

• Operatiivisen toiminnan käynnistäminen
• Avainhenkilöstön rekrytointi

• Toimitusjohtaja, 3 hankevetäjää aloittaneet
• Talous- ja hallintojohtaja rekrytointi loppusuoralla
• Viestintäpäällikkö, aloittaa kesä-heinäkuu 
• Ratkaisuarkkitehdit, haku käynnissä
• Tietoturva  ja –suojapäällikkö, ei haussa vielä

• Hallinnollisen asioiden järjestäminen

• Strategia, liiketoimintasuunnitelma ja rahoitus vuosille 2018-2023
• Toimintasuunnitelma v1.0 hyväksytty SoteDigin hallituksessa
• Strategiatyö on käynnistymässä

• Yhteistyön käynnistäminen sidosryhmien kanssa
• STM ja Vimana-yhteistyö jo käynnissä 
• KELA-, THL- ja VRK-yhteistyö aloitettu
• Maakuntavalmistelijat, Maakunta ICT-verkosto aloitettu

• Asiakasneuvottelukunnan käynnistäminen 20.6.2018

• ODA, UNA, Virtuaalisairaala yhteistyöneuvottelut
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Kevään 2018 keskeisimmät hankkeet

1. Asukkaan digipalvelut

2. Kansallinen integraatioalusta

3. Järjestäjän tehtävät, tiedolla johtaminen

4. SoTe-ekosysteemin toimintamallien kehittäminen 
• Standardit, tietomallit, tiedon eheys

• Ohjaus-, testaus-, pilotointi-, ja käyttöönottomallit

• Lääkinnällisen laitteen prosessit SoteDigin tarjoamille palveluille

• Tietoturva- ja suojakonseptit

Tämän hetkinen tilanne
• Priorisoitu hankesalkku v1.0 hyväksytty

• Asetuspäätökset hyväksytty  ym. projekteille 1-3

• Projektisuunnitelmien ensimmäiset versiot tehty



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 tieto-

sisällöt

Järjestäjän tiedolla johtamisen
palveluarkkitehtuuri

Standardit, tietomallit, tiedon eheys

Ajanvaraus asukkaan
digipolulle

SoteDigin ohjaus-, testaus-, pilotointi- ja  käyttöönottomallit

1

2

3

4

KORI I: 1.1.2020 
tuotannossa, vaihe1
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OmatietovarantoKanta
Asiakas- ja potilastieto

Reseptikeskus

Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

Avoimet rajapinnat ja kansalliset ja alueelliset integraatioratkaisut

Toisiokäytön ekosysteemi
lupaviranomainen
palveluoperaattori

Sote-tuottajat

Valinnanvapaus

Kela, THL, STM

Tilastot ja rekisterit (TK,VRK)

Genomikeskus
Syöpäkeskus
Neurokeskus

Biopankit

Tilastot ja rekisterit (THL, Kela)

TietovarastotErillisjärjestelmät

Maakunnan liikelaitos
Maakunnat, valtion virastot

Etuudet

Perustiedot ja 
luokitukset

Palveluntuottajat
(Valvira)

Palveluluokitus
(THL)Palvelusetelijärjestelmät

SoteDigi Oy

Kansallinen tiedonhallinnan tuki sote-
palveluiden järjestämiselle, tiedolla 
johtamiselle  ja yhteentoimivuudelle

Asukkaan 
tilanne-
kuva

Asukkaan 
palvelut 
(ODA ja 

VS)

Järjestäjän 
työkalut, 

v1.0

Maakunnat, STM, VM

VRK

KaPa-, Kanta-integraatioratkaisut
SoteDigi Oy/maakuntien

yhteiset integraatioratkaisut

Sote:n ICT- kokonaisuus, tavoitetila 2020

Vimana Oy

SoteDigin
käyttöpalvelut, 

verkot, helpdesk
(Vimanalla myös 
muita kuin sote-

vastuita)
Suomi.fi

Tunnistaminen.
valtuutus, viestit, PTV,

kansalaisnäkymä
Tietoaltaat

Maakunnat, VM
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IHE Finland ja SoteDigi Oy

Keskustelun teemoja:
• Millaisia uusia foorumeita tarvitaan?
• Miten standardointityötä haluttaisiin edistää Suomessa Sotedigin näkökulmasta?
• Mitä asioita Sotedigi haluaa itse tehdä?
• Mitä Sotedigi haluaa, että KELA/THL/ministeriö tekee?
• Mitä toiveita Sotedigillä olisi IHE Finland –työhön?

SoteDigin näkökulmia:
• Järjestelmien yhteentoimivuus ja tietojen sulava liikkuminen keskeistä
• Periaatteessa IHE Finlandin toiminta tukee hyvin SoteDigin tavoitteita
• Vuosittaisten painopisteiden valinta keskeisessä roolissa
• SoteDigin konkreettinen osallistuminen ja resurssointi vielä sopimatta
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