
Esittelymateriaali

Hyvinvointialueiden 

viitearkkitehtuuri



• Hyvinvointialueiden viitearkkitehtuurin laatimisessa pohja-aineistona käytettiin

• edellisen hallituskauden maakuntauudistuksen valmistelun osana tehtyä maakuntien viitearkkitehtuuria soveltuvilta osiltaan

• Sote KA kansallista kokonaisarkkitehtuuria

• UNA Kaari -yhteistyön ”Toiminta edellä” ja ”Tieto edellä” työryhmien työtä

• Pohja-aineistoista vedettiin yhteen dokumentaatio, joka päivitettiin vastaamaan voimaantullutta

hyvinvointialueisiin liittyvää lainsäädäntöä. Hyvinvointialueiden viitearkkitehtuurityötä ohjasi ydinryhmä, johon

kuuluivat Mikko Huovila (STM), Teemu Luukko (SM), Sami Hakonen (SM) ja Petri Tuominen (VM). Työtä tukivat

Nordic Healthcare Groupin asiantuntijat alihankkijoineen.

• Valmistelussa kommentteja ja syötteitä kerättiin ERVA-alueiden edustajilta, joina toimivat Sirpa Mäntynen (HYKS

erva), Tommi Mäkeläinen (TYKS erva), Tiina Viitala (TAYS erva), Kirsi-Marja Remes (KYS erva), Mikko Sortti

(OYS erva), pelastustoimen yhteistyöfoorumilta sekä SoteKA-ryhmiltä. Erityispanoksen kommentointiin toivat

Henri Huttunen (Istekki) ja Arto Laurila sekä Elina Vähäkangas (DigiFinland).

• Dokumenttia käsiteltiin ja kommentteja haettiin myös valtakunnallisessa soteuudistuksen ICT-valmisteluryhmässä

ja näkemyksiä haettiin myös muiden valmisteluryhmien (hallinto- ja tukipalvelut, järjestäminen, johtaminen ja

osaaminen, yhdyspinnat) puheenjohtajilta.

Arkkitehtuurin ja dokumentaation laatiminen



Hyvinvointialueen 

viitearkkitehtuuri kuvaa  

hyvinvointialueen 

toimintaa, tiedonhallintaa 

ja tietojärjestelmien 

tavoitetilaa 

hyvinvointialueen 

käynnistymisen jälkeen. 

Se on tarkoitettu 

hyvinvointialueiden 

valmistelijoiden 

alueellisen työn pohjaksi 

ja tueksi.

Arkkitehtuuri on 

luonteeltaan ohjaava ja 

se toimii myös ICT-

muutosrahoitusta 

tukevana materiaalina

Hyvinvointialueiden viitearkkitehtuuri kuvaa hyvinvointialueiden reunaehtoja, 

toimintaa, tiedonhallintaa ja tietojärjestelmiä alueellisen valmistelun pohjaksi



• Mallinnus hyvinvointialueen toiminnasta ja tiedonhallinnasta
• Toimialakohtaiset SOTE ja PELA sekä toimialariippumattomat (TORI)

• Painotus järjestämistehtävän tasossa

• Alueille valmistelun tueksi ja oman arkkitehtuurityön pohjaksi
• Yhteinen tapa jäsentää asioista alueellisen arkkitehtuurin pohjaksi

• Strukturointia hyvinvointialueiden tuomalle mahdollisesti suurelle ICT-muutokselle  

• Valtiolle ohjauksen tueksi
• Hankeohjaus ja rahoitus

• Toimeenpanon seuranta

• Luonteeltaan ohjaava

• Olennaista katsoa hyvinvointialuetta kokonaisuutena ja yhteensovittaa eri näkökulmia –
tarkasteluhorisonttina aika, jolloin hyvinvointialue on täysin toiminnassa 

Viitearkkitehtuuri tukee alueita hyvinvointialueiden valmistelussa ja 

auttaa puhumaan samoista asioista



Soveltaen JHS 179

Kuvattuna

punaisella merkityt

Pyritty huomioimaan 

tiedonhallintalain 

uudet vaatimukset

Lisäksi koottuna

keskeiset linjaukset

Viitearkkitehtuuri keskittyy etenkin käsitteelliseen tasoon toiminta-, 

tieto- ja järjestelmäarkkitehtuureissa



• Kohderyhmä 
• Hyvinvointialueiden valmistelijat ja muutoksen kanssa työskentelevät

• Tavoite
• Kuvata hyvinvointialueen toimintaa, tiedonhallintaa ja tietojärjestelmiä pohjaksi 

hyvinvointialueen valmisteluun

• Auttaa hyvinvointialueita hahmottamaan tavoitetilaa hyvinvointialueen toiminnan 
pyöriessä

• Tukea ICT-muutosrahoituksen hakemista ja suuntautumista

• Rajaukset
• Uudenmaan alueella kokonaisuus poikkeaa osittain tästä viitearkkitehtuurista

• Pysytään järjestämistehtävän tasolla ja pääosin periaatteellisella ja käsitteellisellä 
tasolla

• Toimialakohtaisia asioita kuvataan omissa arkkitehtuureissaan (vrt. SoteKA)

Viitearkkitehtuuri on hyvinvointialueiden valmistelijoille tehty yleinen, 

periaatteellisen tason kuvaus alueen järjestämistehtävästä



• Mitä tietojärjestelmäpalveluita ja tietojärjestelmiä hyvinvointialue tarvitsee?

• Millaisia tietovirtoja tietojärjestelmien välillä liikkuu?

• Miten tietojärjestelmiä eri prosesseissa hyödynnetään?
Tietojärjestelmä 

arkkitehtuuri

• Millaisia tietovirtoja toimijoiden välillä on? Mihin lainsäädäntöön tietojen luovutukset ja 

tiedonsaantioikeudet perustuvat?

• Mitä tietoja hyvinvointialueet käsittelevät?

• Missä tietovarannoissa tiedot ovat?

Tietoarkkitehtuuri

• Mitä palveluita hyvinvointialue tarjoaa asukkailleen?

• Mitä ovat alueisiin liittyvät toimijat ja niiden välinen vuorovaikutus?

• Mitä ovat hyvinvointialueiden ydin-, tuki-, ja ohjausprosessit?
Toiminta-

arkkitehtuuri

Viitearkkitehtuuri yhdistää hyvinvointialueen palvelut, tietovarannot 

sekä tietojärjestelmät yhdeksi havainnolliseksi kuvaukseksi



Periaatetaso



Lainsäädännössä olennaisimmat muutokset ovat hyvinvointialuelaki 

sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämislait



Lainsäädäntö sisältää myös kansallisten palveluiden käyttövelvoitteita



Hyvinvointialueeseen liittyvät sidosarkkitehtuurit

Hyvinvointialueeseen liittyvät arkkitehtuuriperiaatteet ja  

sidosarkkitehtuurit ohjaavat tekemistä alueilla



Toiminta-arkkitehtuuri



Toimijoiden välinen vuorovaikutus, hyvinvointialueen ohjaus ja 

valvonta järjestämislakien pohjalta



Hyvinvointialueen palvelut pysyvät pitkälti entisellään, muutoksia 

enemmänkin palveluiden järjestämiseen liittyvissä toiminnoissa



Hyvinvointialueen ydin-, ohjaus- ja tukiprosessit kuvattuna, 

ydinprosessien osalta myös aliprosesseja ja niiden suhteita



Tietoarkkitehtuuri



Hyvinvointialueen järjestämisen tietomalli



Hyvinvointialueen päätietoryhmät rakentuvat järjestämisen, 

palveluntuotannon ja hallinnon sekä toimialojen ympärille



Hyvinvointialueen tietovarantojen osalta:

Hyvinvointialueen kannalta olennaisimmat kansalliset ja 

hyvinvointialueen omat tietovarannot kuvattuna



Havainnollistava kuvaus olennaisimmista tietovirroista 

hyvinvointialueelle ja sieltä ulospäin 



Tietojärjestelmäarkkitehtuuri



Hyvinvointialueen kannalta olennaisimmat alueelliset ja kansalliset 

tietojärjestelmäpalvelut kuvattuna



Hyvinvointialueen kannalta olennaisimmat kansalliset ja alueelliset 

tietojärjestelmät havainnollistettuna



Arkkitehtuurin 

jatkojalostaminen



• Hyvinvointialueiden viitearkkitehtuuri on käsitelty soteuudistuksen 

kansallisessa ICT valmisteluryhmässä

• Arkkitehtuurista julkaistaan:

• Viitearkkitehtuuridokumentti (word)

• Viitearkkitehtuurin esittely (ppt)

• Viitearkkitehtuurin kuvat (QPR) 

• Viitearkkitehtuuri on julkaistu ja jaossa Soteuudistus.fi –sivustolla

Viitearkkitehtuurin hyväksyminen ja julkaiseminen



• Hyvinvointialueuudistuksen kansallisen ICT valmisteluryhmän 

alaryhmäksi on perustettu hyvinvointialueiden arkkitehtuuriryhmä

• Ministeriöt saattavat alkuun, ajatuksena että alueiden rooli tekemisessä kasvaa 

ajan myötä

• Ryhmä jatkaa toimintaansa ainakin valmisteluvaiheen, kenties hyvinvointialueiden 

aloittamisen jälkeen

• Ryhmän kanssa päivitetään arkkitehtuurista seuraava versio syksyn 

aikana

• Viitearkkitehtuurin on ajatus olla jatkuvasti päivittyvä kokonaisuus, jota 

alueet voivat hyödyntää pohjana omaan arkkitehtuurityöhönsä

Hyvinvointialueiden viitearkkitehtuurin jatkojalostaminen 



• Alueilta nousevat huomiot ja tarpeet
• Päivitykset palautteen perusteella ja muutamat ulos jäävät kokonaisuudet

• Laajempi osallistaminen työpajat ja keskustelut

• Uusia kokonaisuuksia
• Kehittämistavoitteiden kuvaaminen (pitäisi tehdä yhdessä kaiken muun valmistelun kanssa)

• Kyvykkyyksien kuvaaminen (nämä jätettiin nyt ulos)

• Tietojärjestelmien välinen vuorovaikutus (nyt jätettiin ulos)

• Prosessien kiinnittäminen järjestelmiin ja tietovarantoihin (eli missä prosessissa käytetään mitäkin tietoja ja tietojärjestelmiä ja toisinpäin)

• HYTE –arkkitehtuuriin kanssa yhteensovittaminen (hyvinvointialueen vastuulla luultavasti olevat toimintojen tunnistaminen)

• Liitteeksi yleisempi tiedonhallintamallin pohja (päivitetyn lainsäädännön pohjalta)

• Yhteenveto hyvinvointialueeseen vaikuttavista ajantasaisista strategioista

• Muodostuvan kuntayhdyspinnan avaaminen tarkemmin

• Arkistointivelvoitteiden ja niihin liittyvien tietovarantojen, tietovirtojen ja ratkaisujen tarkentaminen

• Uudenmaan erityisratkaisuun liittyvien poikkeusten kuvaaminen

• Kehitettäviä osioita
• Tietovirtojen jatkaminen tiedonhallintakartan mukaisesti

• Järjestämisen palvelut -> Oikea tarkastelutaso ja ryhmittely

• Olennaisiin sanastoihin osoittaminen ja kenties jopa yhteenveto

• Lausunnolla olevat sote-tiedonhallinnan linjaukset ja niiden selvempi huomiointi arkkitehtuurissa

• Palveluiden järjestämisen kytkeytyminen muihin prosesseihin

Mahdollisia aiheita viitearkkitehtuurin seuraavan kierrokseen


