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Hallitusohjelman strategiset hankkeet

Digitaalinen
identiteetti

Tietopolitiikka, 
tiedon avaaminen ja 
hyödyntäminen

Digitaalisen 
turvallisuuden linjaukset 
ja toimeenpano

Kansallinen 
tekoälyohjelma 
AuroraAI

Digitalisaation 
edistämisen 
ohjelma

Henkilöasiakkaat ja 
elinkeinotoiminnan 

harjoittajat
ICT-muutosohjelma



• Digi- ja väestötietoviraston hanke 

koostuu työpakettien 2, 3 ja 5 

toteutuksesta. 

• Hankkeen rahoitus VM:ltä ja 

yhteistyöstä on sovitttu STM:n kanssa. 

Hanke on budjetoitu vuosille 2020-

2021

• Rahoitus kohdistettu:

‒ Suomi.fi .palveluiden 

käyttöönottojen tukeen sote-

asiakasorganisaatioille

‒ Sote-toimijoita hyödyttävien uusien 

ominaisuuksien kehittämiseen 

Suomi.fi-palveluihin.
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ICT muutosohjelman hanke

TP 1, Arkkitehtuuri ja yhteentoimivuuden ohjaus

TP 6, Asiakkaan digituki sähköisessä asioinnissa

TP 2,

Sähköisten 

tukipalveluiden 

tehokas käyttö 

sote-palveluissa

TP 3,

Suomi.fi ja 

Palvelutieto-

varanto (PTV) 

sote-palveluiden 

vertailuun

TP 4, 

Kansallisen 

tietojohtamisen 

ja tiedonhallinta-

ratkaisun 

järjestäminen

TP 5, Palveluväylä integroinnin ja yhteentoimivuuden tueksi

ICT-muutosohjelman työpaketit



Valtionavustushankkeiden kansallinen koordinointi
Sisältöuudistus

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 
Rakenneuudistus

THL

- alueellinen toimeenpano ja 
hanketuki

- ohjelman kansallinen viestintä 

Viisi aluekoordinaattoria 

- toimintakentät 
erityisvastuualueittain  
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• STM ohjaa rakenneuudistushankkeiden kokonaiskuvaa ja valvoo 

hankkeita

• Alueellisen valmistelun jaosto koordinoi rakenneuudistuksen 

etenemistä ja valmistelua            

Lounais-Suomen AVI hoitaa maksatukset

Osa-alue 1 

Osa-alue 2
Johtamisen ja 

ohjauksen 

kehittäminen 

Osa-alue 3
Toimintatapojen

ja prosessien 

uudistaminen ja

Yhtenäistäminen

digitaalisten 

välinein

STM
- yhteistyömallien rakentaminen (mm. HYTE)
- tutkimus, kehittäminen, innovaatiot, oppiminen (TKIO)
DigiFinland Oy
- alueellisen tietojohtamisen kehittäminen (Toivo-

ohjelman Virta-hanke)

THL
- digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet osana 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa
DigiFinland Oy
- Omaolo.fi,116 117, Sähköinen perhekeskus              

Digi- ja väestötietovirasto

- Suomi.fi-palvelut

STM
- vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja 

hankekoordinaatio

• STM vastaa ohjelman strategisesta 

johtamisesta ja valvoo hankkeita

• Sote-uudistuksen johtoryhmä toimii 

ohjausryhmänä ja sen alaisuudessa toimii 

koordinaatioryhmä



Digitalisaatiota edistävät Suomi.fi -palvelut 

Kartat

Tunnistus

Valtuudet

Palvelu-

tietovaranto

Suomi.fi-

verkkopalvelu

Maksut

Viestit

VTJ 
Väestötietojärjestelmä

Yhteen-

toimivuusalusta

D9 - palvelumuotoilu

Palveluväylä

Sähköinen identiteetti 

ja varmenteet

Avoindata.fi

Digiturva

Digituki

SuomiDigi

http://www.vrk.fi/d9
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Yhteystiedot

THL ICT-kehittämispäälliköt
• Aija Lähdesmäki (HYKS, TAYS 

ja TYKS 
erva), aija.lahdesmaki@thl.fi, 
p. 029 524 7737

• Teppo Taskinen (KYS ja OYS 
erva), teppo.taskinen@thl.fi, 
p. 029 524 7456

THL Hanketoimisto:
tulevaisuudensote@thl.fi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Digi- ja väestötietoviraston hanketuki

• Suomi.fi -palveluiden hanketuki
 Anu.Lehtonen@digifinland.fi, Piritta.Karki@digifinland.fi, 

ja Tero.Makiranta@digifinland.fi

 lisäksi Juha-Pekka.Myllymaki@dvv.fi, 

ja Matti.Hiltunen@dvv.fi

DigiFinland Oy:n hanketuki
• Hanna Nordlund hanna.nordlund@digifinland.fi

(sähköinen perhekeskus)

• Hanna Manelius hanna.manelius@digifinland.fi (Omaolo)

• Jenny Vuollet jenny.vuollet@digifinland.fi (vanhojen 

tietojen arkistointi)
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Kiitos

Yhteistyön merkeissä 

Matti.Hiltunen@dvv.fi
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