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1 Johdanto
1.1 Johdanto hyvinvointialueisiin
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa (sote- ja pela-uudistus) vastuu sote-palvelujen
ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Sosiaali- ja terveydenhuollon
rakenteet uudistetaan, jotta yhdenvertaisten palvelujen saatavuus voidaan taata kaikkialla Suomessa.
Pelastustoimen uudistuksessa turvataan pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen tiivis keskinäinen
yhteys synergiaedun tuottamiseksi ensihoidossa. Pelastustoimi on jatkossakin erillinen, sosiaali- ja
terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala.
Tutkimustiedon mukaan suuremmalla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjällä on parempi mahdollisuus
turvata sekä yhdenvertainen palvelujen saatavuus että toiminnan ja hallinnon tehokkuus. Hyvinvointialue on
kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto ja jonka rahoitus
perustuu aluksi pääosin valtion rahoitukseen. Hyvinvointialueen toiminta käsittää hyvinvointialueen ja
hyvinvointialuekonsernin toiminnan lisäksi muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan
toiminnan.

Kuva 1. Sote-uudistuksen painopisteet.

Hyvinvointialueen asukkailla on äänioikeus aluevaaleissa, jossa valitaan valtuutetut hyvinvointialueen
ylimpään päätöksentekoelimeen, aluevaltuustoon, jonka toimikausi on neljä vuotta. Aluevaltuusto vastaa
hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa; se päättää mm.
hyvinvointialuestrategiasta, hyvinvointialueen hallintosäännöstä sekä hyvinvointialueen talousarviosta ja
taloussuunnitelmasta. Aluevaltuusto asettaa aluehallituksen ja hyvinvointialueen muut toimielimet sekä
valitsee hyvinvointialuejohtajan.
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Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Hyvinvointialuejohtaja johtaa
aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Hyvinvointialueen
pakolliset toimielimet ovat
•
•
•
•
•

Aluevaltuusto
Aluehallitus
Tarkastuslautakunta
Kansalliskielilautakunta (kaksikielisessä hyvinvointialueella)
Saamen kielen lautakunta (Lapin hyvinvointialueella)

Näiden lisäksi aluevaltuusto voi asettaa lautakuntia, johtokuntia ja niiden jaostoja.

Kuva 2. Kaaviokuva hyvinvointialueen hallinnosta

Sote- ja pela-uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien toimintaan ja talouteen. Se vaikuttaa muun muassa
kuntien tehtäviin ja niitä koskevaan rahoitukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen,
velkoihin ja sopimuksiin sekä henkilöstöön. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö siirtyy
kokonaisuudessaan hyvinvointialueiden palvelukseen ja 173 000 ihmisen työnantaja vaihtuu.
Uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista siirtyy pois noin
puolet. Pitkällä aikavälillä oleellisin kuntavaikutus on se, että väestön ikääntymiseen ja sairastavuuteen
liittyvät kustannukset ja niistä seuraavat kuntatalouteen kohdistuvat riskit siirtyvät pois yksittäisten kuntien
vastuulta.
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Kuva 3. Kuntien tehtäviä.

Kuva 4. Kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyö.
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Kuva 5. Hyvinvointialue voi hankkia sote-palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta sopimukseen perustuen lain
puitteissa. Hyvinvointialue valvoo yksityistä palveluntuottajaa ja alihankkijaa. Yksityinen palveluntuottaja valvoo
ostopalvelusopimuksen mukaisia alihankkijoitaan.

1.2 Dokumentin tarkoitus
Tässä dokumentissa kuvataan sote- ja pela-uudistuksen toimeenpanossa suunniteltava hyvinvointialueiden
yhteinen viitearkkitehtuuri. Viitearkkitehtuuri kuvaa tilannetta hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä
kesällä 2021 hyväksytyn lainsäädännön pohjalta. Viitearkkitehtuuri on luonteeltaan ohjaava.
Määritelmällisesti viitearkkitehtuurien tarkoitus on jäsentää ja määrittää ratkaisukokonaisuuden keskeisimmät
rakenneosat ottamatta tarkasti kantaa esimerkiksi hyvinvointialueen organisaatiorakenteeseen tai muihin
suunnittelun tai toteutuksen yksityiskohtiin. Tämä viitearkkitehtuuri on tarkoitettu otettavaksi huomioon
vakiintuvan vaiheen tavoitetilana myös silloin, kun valitaan hyvinvointialueen mahdollisia välivaiheen
sisältäviä siirtymäskenaarioita nykytilasta toiminnan vakiinnuttamiseen.

Kuva 6. Vuorovaikutus hyvinvointialueiden viitearkkitehtuurin kannalta.
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Hyvinvointialueiden viitearkkitehtuuria kehittävä ja ylläpitävä ryhmä on edellä olevan kaavion mukaisesti
vuorovaikutuksessa ympäröivien keskeisten arkkitehtuuriryhmien kanssa. Muutosvaiheessa tämä toteutuu
monelta osin siten, että hyvinvointialueiden yhteisen arkkitehtuurin ryhmässä on jäseniä, jotka toimivat myös
ympäröivissä keskeisissä arkkitehtuuriryhmissä.
Hyvinvointialueiden viitearkkitehtuuri muodostaa sote- ja pela-uudistusta tukevan yhteisen käsityksen
hyvinvointialueiden suunnittelua tukevista yhteisistä periaatteellisista linjauksista, kyvykkyyksistä,
palveluista, niitä toteuttavista ylätasolla kuvatuista prosesseista sekä keskeisistä tietovarannoista ja
tietojärjestelmistä.
Hyvinvointialueiden viitearkkitehtuuri tarkastelee hyvinvointialueiden toimintaa erityisesti periaatteelliselta
tasolta, tuoden mukaan myös joitain loogisen tason elementtejä. Viitearkkitehtuurin kohde on hyvinvointialue
ja sen kytkennät toiminnallisessa ympäristössään. Viitearkkitehtuuri on suunniteltu peilaten sote-uudistuksen
läpi mennyttä lainsäädäntöä. Sama koskee sidosarkkitehtuureissa (luku 2.4) tehtävää muuta rinnakkaista
kehittämistä. Hyvinvointialueen toiminnan laajuuden takia viitearkkitehtuurin kuvaukset eivät käy
tyhjentävästi läpi hyvinvointialueen prosesseja ja niiden kytkentöjä ulkopuolisiin prosesseihin, mutta ne
antavat mallin jatkaa kuvaamista halutuille alueille.
Arkkitehtuurin suunnittelun menetelmänä on käytetty valtiovarainministeriön/JUHTA:n viitearkkitehtuurin
suunnitteluohjetta ja kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu- ja kehittämissuositusta JHS179, joka on muuttunut
merkittävästi viitearkkitehtuurin suunnitteluohjeen laatimisen jälkeen.
Viitearkkitehtuuri kuvaa hyvinvointialueiden toiminnan, tiedon ja tietojärjestelmien kokonaisuuden ja tarjoaa
yhteistyöalustan sen kehitystyöhön osallistuville. Sitä on tarkoitus käyttää apuna hyvinvointialueen toiminnan
järjestämisessä muun muassa tarjoamalla yhteisesti suunniteltuja toimintamalleja, joita vasten voidaan
vertailla eri toteutusratkaisuja ja joita voidaan hyödyntää hankintojen tekemisen tukena. Hyvinvointialueet
voivat
hyödyntää
viitearkkitehtuuria
alueen
kokonaisarkkitehtuurikuvauksen
laatimisessa.
Kokonaisarkkitehtuuri on konkreettinen välinen tiedonhallintamallin toteuttamiseksi ja kuvaamiseksi.

1.3 Dokumentin kohderyhmä
Hyvinvointialueiden viitearkkitehtuuri on tarkoitettu hyvinvointialueiden ja hyvinvointialueita valmistelevien
organisaatioiden käyttöön uudistuksen toteutuksen suunnittelemista ja hyvinvointialueen toiminnan
käynnistämistä varten sekä hyvinvointialueen toiminnan vakiintuneen vaiheen lähivuosien tavoitetilaksi.
Tämä arkkitehtuurikuvaus on tarkoitettu erityisesti
• hyvinvointialuevalmistelun johdolle päätöksenteon tueksi
• uudistuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuville arkkitehdeille hyvinvointialueiden yhteisen
ja keskenään yhteensopivan hyvinvointialuekohtaisen arkkitehtuurin luomiseksi
• hyvinvointialueen arkkitehtuuriin kytkeytyville sidosryhmille kokonaisuuden hahmottamiseksi ja
hyvinvointialuetta koskevan oman osa-alueen löytämiseksi sekä sen tarkemman käsittelemisen
pohjaksi yhdessä hyvinvointialueen edustajien kanssa.
• ministeriöille ja sote-uudistukseen osallistuville hallinnonaloille päätöksenteon sekä suunnittelun
tueksi

8

1.4 Rajaukset ja reunaehdot
Hyvinvointialueiden viitearkkitehtuuri on tarkoitettu otettavaksi huomioon hyvinvointialueilla vakiintuneen
vaiheen tavoitetilana myös toiminnan käynnistämisvaiheessa. Viitearkkitehtuurin rajaus tarkoittaa, että
kokonaisuutta kuvataan vain tiettyjen rajausten puitteissa ja reunaehdot määrittävät, mitä asioita kuuluu tämän
viitearkkitehtuurin piiriin. Esimerkiksi laki hyvinvointialueista, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki
sekä pelastustoimen järjestämislaki määrittävät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulla olevat tehtävät,
minkä seurauksena tämä viitearkkitehtuuri keskittyy ensisijaisesti asioihin, jotka liittyvät näihin
hyvinvointialueen järjestämäksi säädettyihin tehtäviin.
Viitearkkitehtuuri ei ota tarkasti kantaa esimerkiksi hyvinvointialueen organisaatiorakenteeseen tai muihin
suunnittelun tai toteutuksen yksityiskohtiin. Sen näkökulmat rajautuvat kokonaisarkkitehtuurimenetelmän
mukaisesti lähinnä toiminta-, tieto- ja tietojärjestelmäarkkitehtuuriin sekä periaatteelliselle tasolle.
Hyvinvointialueiden itsensä lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluita toteuttaa suuri joukko yksityisiä ja kolmannen
sektorin toimijoita. Viitearkkitehtuurin linjaukset ohjaavat myös näitä toimijoita silloin, kun ne tuottavat
palveluita hyvinvointialueen lukuun tai esimerkiksi silloin, kun niissä muuten käsitellään sähköisesti asiakastai potilastietoja (Asiakastietolaki).
Viitearkkitehtuuri tukee tiedonhallinnan näkökulmasta hyvinvointialueiden ohjaus- kehittämis- ja
valvontatoimintaa, mutta näiden toimintojen tarkemmat sisäiset prosessit, säädökset tai toimintatavat eivät
sisälly tähän arkkitehtuuriin.
Uudenmaan alue eroaa tulevan rakenteensa osalta muista alueista. Tässä viitearkkitehtuurissa käsitellään
hyvinvointialueita ylipäänsä, eikä oteta erikseen kantaa Uudenmaan alueen erityiskysymyksiin.
Hyvinvointiarkkitehtuuri kuvaa tilannetta pari vuotta hyvinvointialueiden käynnistymisen jälkeen. Eli
viitearkkitehtuuri lähtee nykytilanteen realiteeteista, mutta kuvaa hyvinvointialueen tavoitetilaa arviolta
vuoden 2025 tilanteessa.
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1.5 Hyvinvointialueiden viitearkkitehtuurin rakenne
Hyvinvointialueiden viitearkkitehtuuri kuvaa hyvinvointialueen toimintaa periaatteellisella, toiminnallisella,
tieto- ja tietojärjestelmä tasoilla. Dokumentti koostuu osista, jotka on kuvattu taulukossa 1.

Taulukko 1. Hyvinvointialueiden viitearkkitehtuurin rakenne

Osio
Johdanto

Periaatetaso

Toiminta-arkkitehtuuri

Tietoarkkitehtuuri
Tietojärjestelmäarkkitehtuuri

Kuvaus
Kuvaa hyvinvointialueiden viitearkkitehtuurin tarkoitusta,
kohderyhmää ja käyttöä, rajaukset ja reunaehdot sekä johdattaa
aiheeseen.
Kuvaa hyvinvointialueeseen vaikuttavaa lainsäädäntöä, strategista
kehystä, arkkitehtuuriperiaatteita ja tukevia arkkitehtuureja. On
luonteeltaan ohjaavaa.
Kuvaa hyvinvointialueen toimijoita ja niiden välistä vuorovaikutusta,
hyvinvointialueen tarjoamia palveluita ja toiminnan ydin-, ohjaus ja
tukiprosesseja. On luonteeltaan ohjaavaa.
Kuvaa hyvinvointialueen käsitteitä, päätietoryhmiä, tietovarantoja
sekä tietovirtoja näiden välillä. On luonteeltaan ohjaavaa.
Kuvaa hyvinvointialueen tarvitsemia tietojärjestelmäpalveluita,
tietojärjestelmiä sekä niiden välistä vuorovaikutusta. Tämä osio
arkkitehtuurista on luonteeltaan lähinnä havainnollistavaa ja
hyvinvointialueet voivat hyvin vapaasti rakentaa omansa.

1.6 Hyvinvointialueiden viitearkkitehtuurin laatiminen
Hyvinvointialueiden viitearkkitehtuurin laatimisessa pohja-aineistona käytettiin
a. edellisen hallituskauden maakuntauudistuksen valmistelun osana
viitearkkitehtuuria soveltuvilta osiltaan
b. Sote KA kansallista kokonaisarkkitehtuuria
c. UNA Kaari -yhteistyön ”Toiminta edellä” ja ”Tieto edellä” työryhmien työtä

tehtyä

maakuntien

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 ICTvalmisteluryhmässä ja näkemyksiä haettiin myös muiden valmisteluryhmien (hallinto- ja tukipalvelut,
järjestäminen, johtaminen ja osaaminen, yhdyspinnat) puheenjohtajilta.

1.7 Hyvinvointialueiden viitearkkitehtuurin hallinta
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Nyt laadittu hyvinvointialueiden viitearkkitehtuuri toimii pohjana alueellisesti tehtävässä valmistelussa ja
toimeenpanossa. Viitearkkitehtuuria päivitetään mahdollisesti valmisteluaikana alueellisen valmistelun
palautteen pohjalta ja sitä voidaan täydentää kaikille alueille yhteisillä uusilla kokonaisuuksilla.
Viitearkkitehtuurin ylläpidosta sovitaan tarpeen mukaan yhdessä hyvinvointialueiden kanssa
hyvinvointialueiden aloittamiseen mennessä ja viitearkkitehtuurille sovitaan tarkoituksenmukainen
hallintamalli.
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2

Periaatetaso

2.1 Hyvinvointialueiden kokonaisarkkitehtuuriin vaikuttavat strategiat
Keskeisiä hyvinvointialueen viitearkkitehtuuriin vaikuttavia strategioita ovat hallitusohjelma, eri
ministeriöiden yleisemmät julkishallinnon strategiat, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
toimialoille laaditut erillisstrategiat. Koska hyvinvointialueiden tehtäväkenttä on lakisääteinen ja siten
lainsäädännössä määrättyjä poikkeuksia lukuun ottamatta samanlainen, tässä kuvattava viitearkkitehtuuri
soveltunee pääosin kaikille hyvinvointialueille, vaikka jokaisella alueella onkin oma strategiansa.

2.2 Ohjaavat lait ja säädökset
Vuoden 2020–2021 aikana lainsäädännön osalta on tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka ohjaavat ja
osaltaan rajoittavat julkisten toimijoiden tiedon hyödyntämistä ja käyttöä, ja siten vaikuttavat
hyvinvointialueiden viitearkkitehtuuriin. Osa muutoksista liittyy sote- ja pela-uudistukseen, osa on
uudistuksesta riippumattomia. Muutoksia lainsäädäntöön tapahtuu jatkuvasti myös tulevaisuudessa, joten
ajankohtaista tietoa hyvinvointialueen toimintaan vaikuttavasta lainsäädännöstä on koottu esimerkiksi
seuraaviin lähteisiin:
•

Yleinen SOTE-lainsäädäntö (Sosiaali- ja terveysministeriö, lainsäädäntö)

•

Asiakas- ja potilastietojen hallintaan ja digitalisaatioon liittyvä lainsäädäntö (Sosiaali- ja
terveysministeriö, asiakas- ja potilastietojen hallinta)

•

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen kansallinen kokonaisarkkitehtuuri 2.1, luku
5.2

ja

liite

1

(Sosiaali-

ja

terveydenhuollon

asiakas-

ja

potilastietojen

kansallinen

kokonaisarkkitehtuuri )
•

Toisiokäyttö (Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö)

•

Tietosuojalainsäädäntö (Tietosuojavaltuutetun toimisto, tietosuojalainsäädäntöä)

•

Tietoturvalainsäädäntö (Finlex, tietoturva)

12

Kuva 7 a. Hyvinvointialueen toimintaa ja viitearkkitehtuuria ohjaavat lait ja säädökset.
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Kuva 7 b. Velvoittavat lait ja tiedonhallinnan kannalta olennaisimmat velvoitteet.

2.2.1 Laki hyvinvointialueesta
Sote- ja pela-uudistuksen myötä hyvinvointialueiden tietojohtamisen vaatimukset muuttuvat ja alueille tulee
uusia tiedontuottamisvelvoitteita. Hyvinvointialueen on tuotettava tietoja hyvinvointialueen toiminnasta ja
taloudesta hyvinvointialueen toiminnan ja talouden ohjausta, johtamista ja seurantaa varten. Laki
hyvinvointialueesta sekä Valtioneuvoston asetus määrittelevät, mitä taloustietoja alueiden tulee toimittaa
Valtiokonttorille.

2.2.2 Asiakastietolaki
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (Asiakastietolaki) on uudistuksesta
riippumaton laki, joka tulee tämänhetkisen tiedon mukaan voimaan aikaisintaan 1.11.2021. Uuden lain myötä
asiakkaan tiedot liikkuvat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon sisällä organisaatiosta toiseen, jos asiakas on
antanut luvan tietojen luovutukseen, eikä erikseen kiellä tietojen luovuttamista. Sosiaali- ja terveydenhuollon
organisaatioissa on tärkeää valmistautua ennakoiden asiakastietolain tuomiin muutoksiin. Nykyinen
terveydenhuollon sisäinen tietojen luovutuksen mahdollistava suostumus muutettaisiin nimeltään
luovutusluvaksi. Sen käyttötarkoitus säilyisi ennallaan. Sosiaalihuollon sisäisille tietojen luovutuksille tulisi
vastaava luovutuslupa. Sosiaali- ja terveydenhuollon välinen tietojen luovutus tulisi perustumaan asiakkaan
antamaan tietosuoja-asetuksen mukaiseen suostumukseen.
Lakiesityksessä ehdotetaan myös valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen sisällön laajentamista siten, että
asiakas itse voisi tallentaa omia hyvinvointitietojaan tai erilaisten hyvinvointisovellusten tuottamia tietoja
omatietovarantoon. Hyvinvointitiedot olisivat ammattihenkilön käytettävissä ja hyödynnettävissä asiakkaan
suostumuksen perusteella tietoturvallisesti. Asiakkaalla olisi myös mahdollisuus valtuuttaa toinen henkilö
asioimaan puolestaan sähköisesti.
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Asiakastietolain siirtymäsäännökset ovat lakiehdotuksessa määritelty seuraaviksi:
•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

Julkisen sosiaalihuollon palvelunantajan on liityttävä 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainittuun
valtakunnalliseen asiakastietojen arkistointipalveluun viimeistään 1 päivänä syyskuuta 2024 ja
yksityisen sosiaalihuollon palvelunantajan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2026
Lain 13 §:n 2 momenttia, 18 §:n momentin mukaista kaikkiin asiakas- ja potilastietoihin kohdistuvaa
kieltoa ja työterveyshuoltoon kohdistuvaa kieltoa, 20 §:n 2 momenttia ja 21 §:n 2 momenttia
sovelletaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2024
Lain 18 §:ää sovelletaan kaikkiin asiakas- ja potilastietoihin työterveyshuollon rekisteriin
kohdistettavaa kieltoa lukuun ottamatta viimeistään silloin, kun asiakasasiakirjoja luovutetaan 6 §:n 1
momentin 1 kohdassa mainitusta valtakunnallisesta asiakastietojen arkistointipalvelusta
Lain 19 §:ää sovelletaan sosiaalihuollossa 1 päivästä tammikuuta 2023 tai viimeistään silloin, kun
sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja luovutetaan 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainitusta
valtakunnallisesta asiakastietojen arkistointipalvelusta
Lain 20 §:n 4 momenttia sovelletaan hyvinvointisovellusten osalta viimeistään 1 päivänä joulukuuta
2023
Lain 21 §:n 1 ja 3 momenttia sovelletaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2023
Lain 21 §:n 4 momenttia sovelletaan hyvinvointisovellusten osalta viimeistään 1 päivänä toukokuuta
2025
Lain 8 §:n 2 momentin velvoitteesta tallentaa liittymisen jälkeen asiakasasiakirjojen alkuperäiset
kappaleet valtakunnalliseen arkistointipalveluun poiketen palvelunantajan tulee aloittaa viimeistään 1
päivänä lokakuuta 2026 seuraavien asiakirjojen tallentaminen:
1) ajanvarausasiakirja asiakkaalle varatuista ja hänelle ilmoitettavista terveydenhuollon
ajanvarauksista;
2) seulontatutkimuksista
syntyvät
kuvantamistutkimukseen
liittyvät
asiakirjat
ja
laboratoriotulokset;
3) ajoterveyteen liittyvät todistukset ja lomakkeet;
4) tapaturmiin ja ammattitauti-ilmoituksiin liittyvät todistukset ja lomakkeet;
5) lääkärinlausunto terveydentilasta (T-todistus);
6) lääkärintodistus (TOD);
7) lääkärintodistus C;
8) kuolintodistus. (Uusi 8 mom.)
Lain 8 §:n 2 momentin velvoitteesta tallentaa liittymisen jälkeen asiakasasiakirjojen alkuperäiset
kappaleet valtakunnalliseen arkistointipalveluun poiketen terveydenhuollon palvelunantajan tulee
aloittaa seuraavien kuvantamistutkimuksiin liittyvien asiakirjojen tallentaminen viimeistään 1 päivänä
lokakuuta 2029:
1) säteilyrasitustiedot;
2) video- ja äänitallenteet sekä valokuvat;
3) patologian kuva-aineistot;
4) biosignaalit;
5) suun terveydenhuollon yksiköiden tallentamat kuvat; sekä
6) muut kuvat: piirustukset ja havainnekuvat. (Uusi 9 mom.)
Lain 8 §:n 2 momentin velvoitteesta tallentaa liittymisen jälkeen asiakasasiakirjojen alkuperäiset
kappaleet valtakunnalliseen arkistointipalveluun poiketen terveydenhuollon palvelunantajan tulee
aloittaa viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2029 hoitotyön päivittäismerkintöjen tallentaminen. (Uusi 10
mom.)

15

•

•

•

Julkisen sosiaalihuollon ja sen lukuun toimivan palvelunantajan tulee aloittaa sosiaalihuollon
asiakasasiakirjojen tallentaminen valtakunnalliseen arkistointipalveluun seuraavasti:
1) lapsiperheiden, työikäisten ja iäkkäiden palvelutehtävässä syntyvät asiakirjat viimeistään 1
päivänä syyskuuta 2024;
2) lastensuojelun palvelutehtävässä syntyvät asiakirjat viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2025;
3) vammaispalvelujen palvelutehtävässä syntyvät asiakasasiakirjat viimeistään 1 päivänä
syyskuuta 2025;
4) päihdehuollon palvelutehtävässä syntyvät asiakasasiakirjat viimeistään 1 päivänä maaliskuuta
2026; sekä
5) perheoikeudellisten palvelujen palvelutehtävässä syntyvät asiakasasiakirjat viimeistään 1
päivänä syyskuuta 2026. (Uusi 11 mom.)
Palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen sopimukseen perustuvassa yksityisessä sosiaalihuollossa
syntyvien asiakasasiakirjojen tallentaminen valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin on aloitettava
seuraavasti:
1) lapsiperheiden, työikäisten, iäkkäiden ja vammaispalvelujen palvelutehtävässä syntyvät
asiakirjat viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2026;
2) päihdehuollon palvelutehtävässä syntyvät asiakirjat viimeistään 1 päivänä maaliskuuta
2026.(Uusi 12 mom.)
Sosiaalihuollon palvelutehtävissä syntyvien video- ja äänitallenteiden tallentaminen tulee kuitenkin
aloittaa viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2029. (Uusi 13 mom.) (Eduskunta)

2.2.3 Tiedonhallintalaki
Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (tiedonhallintalaki) on tullut voimaan 1.1.2020, ja
siirtymäsäännösten mukaisesti tiedonhallintalain määräyksiä tulee noudattaa kokonaisuudessaan viimeistään
1.1.2024 alkaen. Tiedonhallintalaki yhdistää aiempia lakeja ja suosituksia, joihin asiakirjajulkisuuden
toteuttamisen kuvaukset ovat aiemmin perustuneet (VAHTI-ohjeet, JHS-suositukset, arkistolaki,
tietohallintolaki, julkisuuslaki, valmiuslaki ja tietosuoja-asetus). Hyvinvointialueet ovat tiedonhallintalain (4
§:n 1 momentti) määritelmän mukaisesti tiedonhallintayksiköitä, joten laki velvoittaa hyvinvointialueet
kuvaamaan alueen tiedonhallinnan kuvaukset tiedonhallintamallin muodossa 1.1.2021 alkaen.
Tiedonhallintamalli sisältää kokonaisarkkitehtuuriin sisältyviä toiminta-, tieto- ja tietojärjestelmäkuvauksia, ja
korvaa
aiemmassa
tietohallintalaissa
suositellun,
JHS-179
suosituksen
ohjaaman
kokonaisarkkitehtuurikuvauksen.
Tiedonhallintamalli on kuvaus tiedonhallintayksikössä toimivien viranomaisten tehtävien hoidossa
toteutettavasta tiedonhallinnasta, ja se luo näkymän siihen, miten tiedonhallinta ja tietoaineistojen käsittely on
tiedonhallintayksikössä järjestetty. Siinä tulee kuvata tiedonhallintayksikön merkittävimmät prosessit,
tietovarannot, tietoaineistojen arkistointi, tietojärjestelmät ja tietoturvallisuustoimenpiteet. Tiedonhallintamalli
laaditaan ja sitä ylläpidetään, jotta kyetään suunnittelemaan ja toteuttamaan palvelujen, asiankäsittelyn ja
tietoaineistojen hallinta, toteuttamaan tiedonsaantia koskevat oikeudet ja rajoitukset, vähentämään
moninkertaista tietojenkeruuta, varmistamaan tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuus ja
ylläpitämään tietoturvallisuutta. Tiedonhallintamalli auttaa viranomaisia hallitsemaan jatkuvasti lisääntyvää
tietomäärää. Se auttaa hahmottamaan ja hallitsemaan tiedon elinkaarta sekä siten tunnistamaan ja hallitsemaan
myös uusien digitaalisten palvelujen käyttämiseen liittyviä riskejä. Tiedonhallintamallia on tarkoitus käyttää
tiedonhallinnan vastuiden tunnistamiseen, määrittelemiseen, toiminnan johtamiseen ja toteuttamiseen
vastuiden mukaisesti. Tiedonhallintamallia päivitetään aina, kun tiedonhallintayksikön tiedonhallinnassa
tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat sen sisältöön. Tiedonhallintamallin ylläpitovastuu on
tiedonhallintayksiköllä ja siinä toimivilla viranomaisilla, eikä vastuuta voi ulkoistaa yksityisille tahoille.
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Tiedonhallintamalliin on kuvattava vähintään nimiketasolla tiedonhallintayksikön toimintaprosessit.
Prosessien kuvaus alkaa tehtävien määrittelyllä. Vaikka tiedonhallintalaki ei varsinaisesti velvoita kuvaamaan
tehtäviä ja palveluita, on niiden tunnistaminen ja läpikäynti tehtävä, jotta tiedonhallinta voidaan kiinnittää
toimintaan ja johtaa sen osana. Kuvattavat toimintaprosessit muodostuvat viranomaisten tehtävistä ja niihin
liittyvien palvelujen toteuttamisesta. Tiedonhallintalaissa toimintaprosessilla tarkoitetaan viranomaisen
asiankäsittely- tai palveluprosessia. Yksinkertaisimmillaan toimintaprosessien kuvaus on taulukko, josta
ilmenee tiedonhallintalaissa säädetyt minimikuvauksen tiedot. Toimintaprosessien kuvaaminen antaa
tiedonhallintayksikölle kokonaiskuvan siitä, missä ja miten viranomaisten tieto muodostuu ja miten sitä
käsitellään.
Prosessien käyttämä, keräämä ja tuottama tieto muodostuu tai kertyy tietovarantoihin, joita
tiedonhallintayksiköt tai viranomaiset hallinnoivat. Tiedonhallintalain 5 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan
tiedonhallintamallin on sisällettävä vähintään tiedot tietovarantojen nimikkeistä, kuvaukset tietovarantojen
sidoksista toimintaprosesseihin ja tietojärjestelmiin sekä yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetun selosteen sisällöstä. Jos selostetta ei tietosuoja-asetuksen mukaan tarvitse laatia,
tiedonhallintamalliin sisällytetään tieto tietovarannosta vastaavasta viranomaisesta, tietovarannon
käyttötarkoituksesta, keskeisistä tietoryhmistä tietoaineistoissa, tietojen luovutuskohteista ja tietojen
säilytysajoista. Tiedonhallintamalliin tulee myöskin sisällyttää tietovarannoissa olevien tietoaineistojen
arkistointia koskevat tiedot.
Tietojärjestelmät kuvataan tiedonhallintamallissa, jotta voidaan tunnistaa ja kuvata myös tietojärjestelmien
ylläpitoon liittyvät vastuut ja tuotantorakenteet. Tietojärjestelmän käsite tiedonhallintalaissa on kattava. Se
sisältää erilaiset tietoaineistojen käsittelyyn tarkoitetut tietojenkäsittelylaitteet ja ohjelmistot.
Tietojärjestelmien kuvaamisella edistetään tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja sen kehittämistä sekä
tietoturvallisuuteen liittyen velvoitteiden sekä julkisuusperiaatteen toteutumista (Tiedonhallintalaki 28 §). Osa
tiedonhallintalain sitovista vaatimuksista (5.2 §) tietojärjestelmistä kuvattaville tiedoille voi täyttyä jo
tietovarannoista toteutetusta kuvauksesta (muun muassa liittymissä käytettävät tiedonsiirtotavat ja tiedon
luovutukseen käytettävät palvelut) ja kokonaisuuden ymmärrettävyyden kannalta näin onkin perustelua tehdä.
Tietojärjestelmien osalta tiedonhallintamallissa on tarpeen kuvata ainakin kokonaiskuva tietojärjestelmistä,
mukaan lukien tietojärjestelmien nimikkeet, jonka perusteella pystytään tunnistamaan, millä tietojärjestelmillä
tietovarannoissa olevia tietoaineistoja käsitellään. Kuvauksesta tulee käydä ilmi myös liittymät muihin
tietojärjestelmiin sekä liittymissä käytetyt tiedonsiirtotavat, tietojärjestelmien ylläpitoon liittyvät vastuut ja
tuotantorakenteet sekä tietojärjestelmän käyttötarkoitus.
Tietoturvaan liittyvän kuvaamisen tavoitteena on, että viranomaiset suunnittelevat ennakkoon, millä tavoin
tietoturvallisuus toteutetaan ja mitä menettelyitä tietojenkäsittelyn, tietojärjestelmien ja tietoaineistojen
turvaamiseksi on toteutettu tai aiotaan toteuttaa, ja miten ne ovat vastuutettu. Tiedonhallinnassa tulee noudattaa
tiedonhallintalain 4 luvussa määriteltyjä tietoturvallisuuden vähimmäisvaatimuksia. Henkilötietojen käsittelyn
osalta tulee lisäksi noudattaa tietosuoja-asetuksen vaatimuksia (EU 2016/679). Asiakirjojen
turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa on säädetty erikseen valtioneuvoston asetuksella (1101/2019).
(Valtioneuvosto)

2.2.4 Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä
Sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annettua lakia (Toisiolaki) (552/2019) tarkennettiin
asetuksella, joka astui voimaan 15.02.2021. Asetuksen mukaan toisiolaissa määriteltyjen rekisterinpitäjien,
joista suurin toimijaryhmä ovat Suomessa toimivat julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjät,
on lain mukaan laadittava aineistokuvaukset tietovarantojensa tietosisällöistä siten, että niiden perusteella on
mahdollista arvioida rekisteritietojen soveltuvuutta laissa mainittuihin käyttötarkoituksiin (12 § 3 momentti).
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Aineistokuvausten taso vaihtelee tapauskohtaisesti. Aineistosta voi olla tarpeen määritellä osatietojoukkoja ja
muuttujia, jos se on tarkoituksenmukaisuutta sekä aineiston hallinnoijien että etenkin sen käyttäjien kannalta.
Aineistokuvausten rakenteen ei tarvitse olla täysin yhtenäisesti harmonisoitu kaikissa rekisterinpitäjän eri
tietoaineistoissa. Rekisterinpitäjän velvollisuutta laatia aineistokuvaukset tietovarantojensa tietosisällöstä
sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2021. Tietolupaviranomaisen velvollisuutta laatia aineistokuvaukset
valmisaineistoistaan sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2021. (Findata, 2021)

2.2.5 Käyttövelvoitteet ja pakottava lainsäädäntö
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (Asiakastietolaki) velvoittaa
hyvinvointialueet tallentamaan potilastiedot valtakunnallisesti keskitettyyn Kanta-arkistoon. Laki hallinnon
yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) velvoittaa hyvinvointialueita käyttämään Suomi.fipalveluja. Suomi.fi-palvelut ovat Digi- ja väestöviraston ylläpitämiä sähköisen asioinnin tukipalveluita.
Suomi.fi-palveluihin liittyminen ja niiden käyttäminen on julkishallinnon organisaatioille maksutonta.
Käyttöönottokustannukset kukin organisaatio maksaa itse. Tällaisia käyttöönottoon liittyviä kustannuksia ovat
esim. tekniset integraatiot, asiointipalvelukohtaiset ohjeistukset ja käyttöönottoprojektin hallinta.
Pelastustoimen
perusinfrastruktuuri
perustuu
lähtökohtaisesti
turvallisuusverkon
palveluihin
turvallisuusverkkolain mukaisesti. Turvallisuusverkkolain mukaan mm. pelastuslaissa (379/2011) tarkoitetut
pelastustoimen viranomaisten on käytettävä turvallisuusverkkoa silloin, kun ne hoitavat mm.
pelastustoimintaan, meripelastustoimintaan, hätäkeskustoimintaan, maahanmuuttoon ja ensihoitopalveluun
liittyvää viranomaisten sisäistä, välistä ja ulkoista yhteistoimintaa ja viestintää, joissa noudatetaan korkean
varautumisen tai turvallisuuden vaatimuksia.
Sote- ja pela-uudistuksen myötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuut ja tehtävät määrittyvät uudella
tavalla. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ensisijainen vastuu on kunnissa siltä osin, kun se kytkeytyy
kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. Hyvinvointialueilla puolestaan on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisestä siltä osin, kun tämä tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen muihin lakisääteisiin
tehtäviin eli sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja sen järjestämiseen. Hyvinvointialueiden tehtävänä on myös tukea
kuntia asiantuntemuksellaan. Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (29 §) säädetään
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä muun sosiaali- ja terveydenhuollon seurannan tietosisältöjen
määrittelemisestä.
Sosiaalija
terveysministeriön
asetuksella
voidaan
säätää
seurannan
vähimmäistietosisällöstä, mukaan lukien alueilta vaadittavan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman
vähimmäistietosisällöstä. Yhtenäiset tietosisällöt mahdollistaisivat kuntien hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen alueellisen ja valtakunnallisen vertailtavuuden ja seuraamisen. Työ vähimmäistietosisältöjen
osalta on viitearkkitehtuurin laatimisen aikaan vielä kesken. Voidaan kuitenkin todeta, että tavoitteena tulisi
olla kautta linjan sama minimitietosisältö ja tiedon siirtoon tarvittavat rajapinnat toimijasta (valtio, palveluiden
järjestäjä, palveluiden tuottaja) riippumatta.

2.3 Arkkitehtuuriperiaatteet
Arkkitehtuuriperiaatteet kuvaavat kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen ja hallinnan peruslähtökohdat. Ne
sisältävät kehittämistä ohjaavia tavoitteita, linjauksia ja sääntöjä. Arkkitehtuuriperiaatteet ovat
arkkitehtuuriviitekehyksessä periaatteellisen tason olennainen osa, ja niiden avulla kehittämistoimet on
tarkoitus suunnata kohti yhteistä tavoitetilaa. Arkkitehtuuriperiaatteet on tarkoitettu noudatettaviksi
kaikissa kehittämistilanteissa.
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Hyvinvointialueen viitearkkitehtuuriin ja siihen liittyvien palvelujen keskeiset suunnittelun, toteutuksen ja
jatkuvien palvelujen peruskivinä toimivat linjaukset on koottu yhteistyössä arkkitehtuuriperiaatteiksi.
Hyvinvointialueiden yhteisen viitearkkitehtuurin kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet on muodostettu hallituksen
Digi91-, JHKA 2.02- ja Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurin linjausten pohjalta.
Myös sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurissa on kuvattu arkkitehtuuriperiaatteita, joita
hyvinvointialueet voivat hyödyntää omassa arkkitehtuurityössä. (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja
potilastietojen kansallinen kokonaisarkkitehtuuri)

Kuva 8. Hyvinvointialueiden viitearkkitehtuurin arkkitehtuuriperiaatteet.

Periaatteiden tarkemmat kuvaukset löytyvät alla olevasta taulukosta.

Taulukko 2. Hyvinvointialueiden viitearkkitehtuurin arkkitehtuuriperiaatteet.

1
2

Periaate

Kuvaus

Varmistamme asiakas- ja
potilasturvallisuuden.

Suunnitteluratkaisut ja -päätökset eivät saa vaarantaa asiakas- ja
potilasturvallisuutta.

Kehitämme palvelut
asiakaslähtöisesti ja siten, että
ne tuottavat laajasti arvoa
asiakkaalle.

Palvelujen kehittämisen keskiössä ovat asiakkaiden todelliset tarpeet ja
tavoitteet. Hyvinvointialueen yhteisiä asiakkaita palvellaan mahdollisimman
yhtenäisesti. Organisaatioiden rajat näkyvät asiakkaalle vain, jos siitä on
erityistä hyötyä. Tämä edellyttää hallinnon ja sektorien rajat ylittävää
yhteistyötä, joka on mahdollista vain uudistamalla vanhoja toimintatapoja.
Asiakaslähtöisessä palvelujen kehittämisessä on huomioitava, että ihmisten

http://vm.fi/digitalisoinnin-periaatteet
https://wiki.julkict.fi/julkict/juhta/juhta-tyoryhmat-2016/jhka-tyoryhma/jhka-2.0/jhka-2-0-8-periaatteet/
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Periaate

Kuvaus
tarpeet liittyvät aina tiettyyn elämäntapahtumaan tai liiketoimintatapahtumaan.
Elämäntapahtuma on esimerkiksi lapsen saaminen. Tämä ajattelu auttaa
hyvinvointialueita varmistamaan, että toiminnan lähtökohta on sujuva elämä.
Kokonaisarkkitehtuurin avulla voidaan tuottaa palveluja, jotka tuovat
mitattavaa arvoa kansalaisille, yrityksille, hyvinvointialueen työntekijöille,
kumppaneille sekä koko yhteiskunnalle.

Rakennamme helppokäyttöisiä
ja turvallisia palveluja, joiden
taustalla oleva arkkitehtuuri on
yksinkertaista ja
ymmärrettävää.

Hyvinvointialueen palvelujen tulee olla helppokäyttöisiä3 riippumatta siitä,
käytetäänkö palvelua mobiililaitteilla, tietokoneella tai asioimalla paikan päällä.
Palvelujen toimivuus on varmistettava kaikille, myös esimerkiksi sokeille ja
kuuroille. Tietoturvasta ja asiakkaan tietosuojasta on huolehdittava palvelun
koko elinkaaren ajan. Arkkitehtuurikokonaisuus on helppo ymmärtää ja
hyödyntää.

Hyödynnämme olemassa olevia
julkisia ja yksityisiä sähköisiä
palveluja myös uusissa
ratkaisuissa.

Nykyisiä julkisia ja yksityisiä palveluja hyödynnetään tehokkaasti, ja uudet
palvelut kehitetään hyödynnettäväksi mahdollisimman laajasti. Yhteisen
digitaalisen pääoman muotoutumista edistetään varmistamalla tiedon
yhteentoimivuus standardien rajapintojen avulla sekä hyödyntämällä avointa
lähdekoodia kehitystyössä. Toteutettavat palvelut ovat hyvin määriteltyjä ja
uusien palvelujen käytettävissä täysimääräisesti. Päällekkäisten palvelujen ja
ratkaisujen toteuttamista vältetään.

Pidämme hyvinvointialueen
toiminnan avoimena ja
läpinäkyvänä.

Tieto ja rajapinnat avataan julkisesti saataville, ellei tiedon saatavuutta ole syytä
erikseen rajata. Tiedon hyödyntäminen mahdollistetaan uudenlaisten palvelujen
kehittämisessä siten, että ihmisten ja yritysten tietosuoja huomioidaan asiaan
kuuluvalla tavalla. Arkkitehtuurin keskeinen elementti on kattava ja
laajamittainen avoimuuden periaate. Kaikissa palveluissa varaudutaan avoimen
hyvinvointialueen hallinnon tarpeisiin, tietosuojamääräysten puitteissa.

Teemme kustannustehokkaan
toiminnan mahdolliseksi.

Arkkitehtuurissa kiinnitetään huomiota kokonaisuuden elinkaarikustannuksiin.
Kustannustehokkuutta vaalitaan välttämällä päällekkäisyyksiä ja huolehtimalla
toteutus- ja ylläpitokustannuksista. Arkkitehtuurissa vältetään tarpeettomia tai
vähäarvoisia komponentteja ja toimintoja.

Varmistamme sujuvat ja
tarvittaessa valtakunnallisesti
integroituvat prosessit, jotta
turhaa asiointia ei olisi.

Kokonaisarkkitehtuurin avulla voidaan nopeuttaa toimintaprosessien
läpivirtausta sekä automatisoida ja yhtenäistää toimintoja, mikä näkyy
toimivampana palveluna käyttäjälle. Parasta palvelua on poistaa asiointitarve
kokonaan, mutta ihmisille ja yrityksille on turvattava myös mahdollisuus
asioida hyvinvointialueen kanssa. Tarpeellinen asiointi suunnitellaan
yhteistyössä asiakkaiden kanssa, jotta asioinnista tulisi mahdollisimman sujuvaa
ja vaivatonta. Lisäksi selvitetään, voisivatko ihmiset ja yritykset hoitavat
tarvittavan asioinnin osana muita asiointipalveluja. Asioinnin suunnittelussa
huomioidaan myös muut palveluketjuun kuuluvat osapuolet, kuten ohjaavat
viranomaiset, jotta hallinnollinen taakka saataisiin samalla mahdollisimman
kohtuulliseksi. Näin vähennetään asiointipalvelujen ja asioinnin
kokonaismäärää.

Pyydämme uutta tietoa vain
kerran ja käytämme sitä
yhteisesti.

Asiakkaalta ei kysytä sellaista tietoa, joka hyvinvointialueella on jo tiedossaan.
Palvelujen tuottama tieto on yhteentoimivaa muiden palvelujen kanssa, jolloin
palvelut voivat vaihtaa tietoja keskenään, eikä ihmisiltä tai yrityksiltä tarvitse
kysyä tietoa uudelleen. Jos asiakkaalta tarvitaan tietoja, joita ei vielä ole, nämä
tiedot selvitetään asiakkaan kannalta mahdollisimman sujuvasti ja

3

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja
mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan joulukuussa 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FI/TXT/?qid=1511359914551&uri=CELEX:32016L2102). Direktiivissä säädetään julkisen hallinnon
verkkopalvelujen saavuttavuudelle asetettavista minimitason vaatimuksista sekä saavutettavuuden toteutumisen
valvonnasta. Saavutettavuusdirektiivin avulla pyritään parantamaan verkkopalveluja tekemällä niistä havaittavia,
hallittavia, ymmärrettäviä ja toimintavarmoja.

20

Periaate

Kuvaus
vaivattomasti. Tuotettua tietoa ja tietovarantoja hallitaan huolellisesti, ja eri
toiminnot ja tahot voivat hyödyntää koottua tietoa luontevissa
palveluprosesseissa tiedon käyttöehtojen puitteissa.

Nimeämme palvelulle ja sen
toteutukselle omistajan.

Jokaisella palvelulla pitää olla koko sen elinkaaren ajan nimetty omistaja, joka
vastaa palvelun toiminnasta ja mahdollistaa vuoropuhelun eri tahojen välillä.
Palvelun omistaja on vastuussa palvelun jatkokehityksestä ja siitä
kehityssuunnasta, joka palvelulla kulloinkin on. Palveluja ei kehitetä erillään
toisistaan, joten niiden omistajien on saatava helposti yhteys toisiinsa.

Johdamme hyvinvointialuetta
mitattavaan ja luotettavaan
tietoon perustuen.

Hyvinvointialueen toiminnoista kerrytetään järjestelmällisesti tietoa, jota
koostetaan ja analysoidaan johtamista ja muuta käyttöä varten.
Kokonaisarkkitehtuuri parantaa päätöksenteon perusteluja,
ratkaisujen yhteentoimivuutta, kehittämisen nopeutta ja sen
avulla voidaan toteuttaa luontevia palvelukokonaisuuksia.

Huolehdimme
hyvinvointialueen tietoturvasta.

Hyvinvointialueella on tietoturvan kannalta erilaisia osa-alueita, kuten julkista
päätöksentekoa, julkisia ohjeita, sosiaali- ja terveysalan asiakas- ja potilastietoa
sekä turvallisuustoiminnan piirissä olevaa pelastusalan tietoa. Hyvinvointialue
huolehtii kunkin osa-alueensa suojaustarpeen mukaisesta tietoturvasta
hyvinvointialueita koskevien tietoturvasäännösten ja omien, jatkuvasti
kehittyvien parhaiden käytäntöjensä mukaisesti. Lisäksi hyvinvointialue
huolehtii tietosuojastaan.

Varmistamme palvelujen
turvallisen käytön myös
poikkeustilanteissa.

Ensisijainen palvelu ei ole aina saatavilla mahdollisten häiriötilanteiden vuoksi.
Silloin asiakasta on osattava tiedottaa oikealla hetkellä siitä, miten uudessa
tilanteessa toimitaan. Häiriö- ja poikkeustilanteisiin on varauduttava ja niistä on
viestittävä selkeästi. Arkkitehtuuri varmistaa palvelujen turvallisen
saatavuuden. Se turvaa kriittiset palvelut myös poikkeustilanteissa ja on
resilientti erilaisille vika- ja häiriötilanteille. Turvallisuusviranomaisen
tarvitsemien hyvinvointialueen kriittisten tietojen saatavuus varmistetaan
kaikissa olosuhteissa.

2.3.1 Suositus rajapinnoista ja tietojen vaihdosta
Valtiovarainministeriön API-linjaukset (Taulukko 3.) ovat tarkoitettu koko julkiselle hallinnolle vastaamaan
tarpeeseen julkisen hallinnon yhteisistä periaatteista ja suosituksista ohjelmointirajapintakehitykselle ja
digitalisaation edistämiselle.
Linjauksia on tarkoitus hyödyntää julkisissa tietojärjestelmähankinnoissa ja rajapintojen kehityksessä ja niiden
tavoitteena on muun muassa tukea voimassa olevan lainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista, esimerkiksi
tiedonhallintalain osalta.

Taulukko 3. Valtiovarainministeriön API-linjaukset. Lähde: Valtiovarainministeriö.

Otsikko
Tavoitteet

Kuvaus
• Asiakaslähtöisyys ja yhteistyö
• Uudelleenkäytettävyys
• Yhteentoimivuus
• Tietoturva ja tietosuoja
• Laatu
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Otsikko
1.
Strategisen
linjaukset

Kuvaus
tason 1.1 Ohjelmointirajapinnat ovat ensisijainen väline tietojen ja toimintojen
jakamiseen ja hyödyntämiseen tietojärjestelmien välillä.
1.2 Ohjelmointirajapintojen kehittämistä johdetaan
1.3 Hankinnoissa varmistetaan yhteentoimivuus muiden tietojärjestelmien
kanssa
1.4 Ohjelmointirajapintoja kehitetään yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten
sidosryhmien kanssa

2. Taktisen tason linjaukset

3. Operatiivisen
linjaukset

2.1 Ohjelmointirajapinnat kehitetään tarvelähtöisesti
2.2 Ohjelmointirajapintojen muodostama kokonaisuus kuvataan
2.3 Ohjelmointirajapinnat hallitaan koko elinkaarensa ajan
2.4 Ohjelmointirajapintoihin liittyvät riskit tunnistetaan ja hallitaan
tason 3.1 Ohjelmointirajapinnat kehitetään yleisten ja yhteisten tietomallien ja
standardien mukaisesti
3.2 Ohjelmointirajapintojen kehityksessä noudetaan yleisiä hyviä
käytänteitä
3.3 Ohjelmointirajapinnan kehityksessä huomioidaan uudelleenkäytettävyys
3.4 Ohjelmointirajapintojen hyötyä ja käytettävyyttä arvioidaan
säännöllisesti

2.4 Viite- ja sidosarkkitehtuurit
Hyvinvointialueiden viitearkkitehtuuri kuuluu julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurikuvausten valtio- ja
kuntatason rinnalle. Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa ollaan luopumassa aiemmasta tavasta jaotella
arkkitehtuurit lähtökohtaisesti sektoreittain. Niinpä tässä viitearkkitehtuurissa ei pyritä sijoittamaan
hyvinvointialueiden viitearkkitehtuuria perinteiseen sektorijakoon vaan arkkitehtuurien verkostoon,
seuraavassa kuvassa esitettäväksi listaksi.
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Kuva 9. Hyvinvointialueiden viitearkkitehtuurin sidosarkkitehtuurit. Viitearkkitehtuurit lihavoidulla tekstillä.
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3

Toiminta-arkkitehtuuri

Hyvinvointialue tuottaa palveluja osin omana tuotantona, osin kokonaan ulkoistettuna sekä rinnakkain
yksityisen sektorin kanssa. Palveluja tuotetaan yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa, esimerkkinä kuntien
sivistys-, vapaa-ajan ja ympäristötoimen tai valtiohallinnon palvelut. Sujuvan asiakaskokemuksen
varmistamiseksi hyvinvointialueen tarvitsee ymmärtää miten erilaiset kokonaisuudet muodostuvat ja löytää
keinot ongelmattomaan, organisaatiorajat ylittävään palvelujen kokonaistuotantoon.
Hyvinvointialueen viitearkkitehtuurissa kuvataan hyvinvointialueen tunnistetut toimijat ja toimijoiden välinen
vuorovaikutus ylätasolla sekä hyvinvointialueen ydin-, ohjaus- ja tukiprosessit. Lisäksi esitetään
hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen palvelukartta, joka kuvaa hyvinvointialueen
toiminnan sekä sen ulkoisten että sisäisten asiakkaiden kannalta.

3.1 Toimijat
JHS 179 määrittelee toimijan seuraavasti: Keskinäiseen toimintaan osallistuva henkilö tai organisaatio, joka
voidaan yksilöidä. Toimijalla voi olla tai toimijaan voi kohdistua oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuita.
Toimijat voidaan jakaa ulkoisiin ja sisäisiin toimijoihin. Toimijoista käytetään toisinaan myös nimitystä
”sidosryhmät”. Toimijat voivat olla yhdessä tai useammassa roolissa ollessaan vuorovaikutuksessa toistensa
kanssa. Roolit sisältävät sekä henkilörooleja että organisaatiorooleja. Rooleja kuvataan usein
prosessikuvauksissa ns. uimaratoina – tietty rooli ja roolissa oleva organisaatio tai henkilö vastaa tietystä
prosessin vaiheesta.
Hyvinvointialueen vastuualue on laaja, joten sen toimintaan liittyviä sidosryhmiä ja muita toimijoita on
verrattain suuri määrä. Tästä syystä myös toimijakartta on kohtalaisen laaja, ja sitä tehdessä on katsottu
tarpeelliseksi rajoittaa jokaisen yksittäisen toimijan nimeämistä, ellei sille ole muusta yhteydestä tullut tarvetta
(esimerkiksi jokaisen ministeriön erikseen nimeäminen).

Taulukko 4. Hyvinvointialueen viitearkkitehtuurin toimijoiden ryhmittely.
Ryhmä

Kuvaus

Esimerkki

Hyvinvointialueen toiminnan
valtakunnallinen ohjaus ja
tiedonhallinta

Hyvinvointialueen toimintaa ohjaavat
kansalliset toimijat

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hyvinvointialueen valvonta,
ohjaus ja oikeusturva

Muut valvovat ja ohjaavat viranomaiset

Aluehallintovirasto

Palvelujen järjestäjä

Palvelun järjestämisvastuutaho joka
hyvinvointialueen tapauksessa on
hyvinvointialue itse

Hyvinvointialue

Asiakkaat

Hyvinvointialueen järjestämisvastuulla
olevien palvelujen asiakkaat

Henkilö

Hyvinvointialueen sisäinen
ohjaus

Hyvinvointialueen omat toimintaa ohjaavat
toimijat

Hyvinvointialueen virkamies- ja
luottamusjohto

Hyvinvointialueen järjestämien

Yläryhmä kaikille hyvinvointialueen
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Ryhmä

Kuvaus

Esimerkki

palvelujen tuottajat

järjestämisvastuulla olevien palvelujen
palveluntuottajille

Hyvinvointialueen
palvelutuotanto

Hyvinvointialuekonserniin kuuluvat
palvelutuotannon toimijat

Hyvinvointialueen sote-palvelut

Muut palveluntuottajat

Muut kuin edellä mainitut palveluntuottajat
(esimerkiksi yksityiset), jotka suoraan
osallistuvat hyvinvointialueen
järjestämisvastuulla olevien palvelujen
tuotantoon

Yksityinen sote-keskustuottaja

Palvelutuotannon ulkoiset
sidosryhmät

Sidosryhmät, jotka toimivat
hyvinvointialueen kanssa yhteistyössä
mutta eivät ole palveluntuottajia

Verohallinto

Varautuminen

Yksinomaan varautumiseen liittyvät
toimijat

Huoltovarmuuskeskus

Tukipalvelujen tuottajat

Palvelutuotantoa välillisesti tukevat
toimijat

Kiinteistötekninen huolto

Muut yhteistyökumppanit

Sellaiset yhteistyökumppanit, joiden kanssa
hyvinvointialue toimii läheisessä
yhteistyössä

Yliopisto, ammattikorkeakoulu ja
muu oppilaitos

Muut kumppanit

Muut huomioitavat toimijat

Etujärjestöt

Seuraavissa kuvissa on ryhmitelty hyvinvointialueen toiminnassa tunnistetut toimijat yllä kuvattuihin ryhmiin.
Hyvinvointialueen toimintaa valtakunnallisesti ohjaavat ja toimintaa valvovat toimijat löytyvät kuvasta 10.

Kuva 10. Hyvinvointialueen toiminnan valtakunnallinen ohjaus ja valvonta.

Hyvinvointialueen palvelujen järjestäjä on aina hyvinvointialue itse. Hyvinvointialueen sisäistä ohjausta
suorittaa pääasiassa hyvinvointialueen luottamus- ja virkamiesjohto, mutta siihen osallistuu myös muita
toimielimiä (katso kuva 2. johdannosta). Tärkeimmät asiakasryhmät ovat henkilö-, yritys-, viranomais- ja
yhteisöasiakkaat (kuvattuna tarkemmin kuva 11.).
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Kuva 11. Palvelujen järjestäjä, asiakkaat ja sisäinen ohjaus.

Hyvinvointialueen järjestämien palvelujen tuottajat on esitetty alla olevassa kuvassa (kuva 12.). Ne jakaantuvat
hyvinvointialueen omaan palvelutuotantoon, kaikkien hyvinvointialueiden yhteisiin palvelukeskuksiin sekä
muihin palveluntuottajiin. Ympäristöterveydenhuolto tullee siirtymään hyvinvointialueiden vastuulle
myöhemmin.

Kuva 12. Hyvinvointialueen järjestämien palvelujen tuottamiseen osallistuvia palvelujen tuottajia, tuottajaryhmiä ja
yksikköjä.
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Alla oleva Kuva 13. sisältää palvelutuotannon ulkopuoliset sidosryhmät, joilla voi olla jokin rooli
hyvinvointialueen järjestämien palvelujen tuottamisessa.

Kuva 13. Palvelutuotannon ulkoiset sidosryhmät

Palvelutuotannon ulkoiset sidosryhmät -kaavio sisältää toimijan Muu palvelutuotannon ulkoinen sidosryhmä.
Siihen kuuluu erityisesti eri ekosysteemien toimijoita tai muita toimijoita, jotka eivät välttämättä koske kaikkia
hyvinvointialueita, kuten esimerkiksi Saamelaiskäräjät tai erityishuoltopiirit.
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Kuva 14. Muut yhteistyökumppanit ja muut kumppanit

3.1.1 Asiakassegmentit
Hyvinvointialueella on tavoitetilassaan asiakkaina kaikki sen alueella pysyvästi asuvat sekä palvelusta
riippuen mahdollisina asiakkaina sen alueella vierailevat henkilöt (esimerkiksi pelastus- ja terveyspalvelujen
asiakkaina). Lisäksi asiakkaita ovat hyvinvointialueen alueella rekisteröidyt yritykset ja yhteisöt.
Lukumääräisesti näin suuressa asiakaskunnassa on runsaasti mahdollisuuksia segmentoida asiakkaita
hyvinvointialueen kannalta sopivimmalla tavalla, ja tämä viitearkkitehtuuri esittää yhden segmentoinnin.
Segmentoinnin on tarkoitus kattaa valtaosa hyvinvointialueen asiakkaista. Osa asiakkaista kuuluu useaan
asiakassegmenttiin, jolloin asiayhteydestä riippuen painotetaan jotakin näistä segmenteistä. Esitetty
asiakassegmentointi ei ole tyhjentävä, vaan kuvauksesta puuttuu mahdollisia asiakassegmenttialueita:
esimerkiksi kolmannen sektorin yhteisöjä ei ole otettu huomioon, joten hyvinvointialueen kannattaa laajentaa
segmentointia omiin tarpeisiinsa. Segmentoinnissa ei ole erikseen eritelty sitä, onko joku asiakas mahdollisesti
kansainvälinen vai ei. Kansainväliset asiakkaat kuuluvat pääosin samoihin segmentteihin paikallisten
asiakkaiden kanssa. Lisäksi ns. tilapäiset asiakkaat eivät välttämättä ole palveluissa asiakassuhteessa vaan
ainoastaan palvelunkäyttäjiä.
Segmentoinnin avulla hyvinvointialue pystyy hyödyllisellä tavalla kohdentamaan ja muotoilemaan palveluja
asiakkailleen sekä ohjaamaan asiakkaita palveluihinsa segmenteittäin. Palveluketjujen sujuvuutta voi
tarkastella eri asiakassegmenttien näkökulmasta ja sovittaa toimintaa siten, että niiden ominaispiirteet otetaan
huomioon. Viitearkkitehtuurissa asiakkaat jaetaan kolmeen pääsegmenttiin taulukon 5. mukaisesti

Taulukko 5. Viitearkkitehtuurissa asiakkaat jaetaan kolmeen pääsegmenttiin.
Pääsegmentti

Kuvaus

Henkilöasiakassegmentti

Hyvinvointialueen henkilöasiakkaat ovat ensisijaisesti hyvinvointialueen omia
asukkaita
elinkaarensa
eri
vaiheissa,
eri
elämäntilantilanteessa
tai
elämäntapahtumassa4. Henkilöasiakkaita voivat olla myös hyvinvointialueen
alueella olevat henkilöt, jotka eivät ole hyvinvointialueen varsinaisia asukkaita.

4

Näitä käsitteitä avataan digitalisoinnin sivustolla https://suomidigi.fi/pelikirja/digiperiaatteet/kehitamme-palvelutasiakaslahtoisesti/
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Pääsegmentti

Kuvaus

Elinkeinoharjoittamissegmentti

Hyvinvointialueen elinkeinoharjoittajat ovat ensisijaisesti hyvinvointialueen alueelle
sijoittuneita yrittäjiä tai yrityksiä. Sijoittuminen voi koskea kaikkea toimintaa tai olla
vain yksittäinen toimipaikka.
Asiointi hyvinvointialueen kanssa voi koskea jotakin liiketoimintatapahtumaa tai
olla osa yrityksen jatkuvaa toimintaa.

Viranomaisasiakassegmentti

Hyvinvointialue tuottaa palveluja niin muille viranomaisille ulkoisina
viranomaispalveluina kuin itselleen sisäisinä palveluina.

Hyvinvointialueiden viitearkkitehtuurin tarkempi asiakassegmentointi ilmenee seuraavasta kuvasta (kuva 15.).
Viitearkkitehtuurin kuvaamisen yhteydessä ei tarkemmin kuvattu segmenttien erotteluperusteita. Tämä on
mahdollinen hyvinvointialueiden yhteisen arkkitehtuurin tarkennuskohde tai hyvinvointialueiden oman
segmentointityön osa.

Kuva 15. Asiakassegmentit hyvinvointialueiden viitearkkitehtuurissa.
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3.

Palvelukartta

Kuva 16. Hyvinvointialueen palvelukartta.
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3.2 Toiminnan palvelut
Tässä luvussa kuvataan toiminnan palveluja eli substanssipalveluja. Hyvinvointialueen palveluissa asiakkaita
ovat yleensä hyvinvointialueen asukas, paikallinen yritys tai muu viranomainen. Myös muut henkilöt, yritykset
ja hyvinvointialuekonsernin sisäiset asiakkaat voivat olla palvelusta riippuen palvelunsaajia.
Palvelujen jäsentämisen lähtökohtana ovat hyvinvointialueen perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisen uudistusta koskevan lainsäädännön asettamat tehtävät. Hyvinvointialueen tulee järjestää sen
lakisääteisistä tehtävistä johdetut palvelut. Järjestettävät palvelut tuottaa hyvinvointialue itse, ulkopuolinen
toimija (esimerkiksi yritys, kolmas sektori tai toinen hyvinvointialue) tai kumpikin rinnakkain.
Hyvinvointialueen palveluista osa on mukana palveluketjuissa, jotka ulottuvat kunnan tai valtion viraston sekä
yksityisen sektorin toimijan piiriin. Lupakäsittely on esimerkki osa-alueesta, jossa saattavat olla mukana kaikki
mainitut toimijat. Kun pyritään yhden luukun periaatteeseen, hyvinvointialue pääorganisaationa ollessaan
huolehtii siitä, että muidenkin osapuolten palvelutapahtumat valmistuvat. Tällaisia asioita tarkastellaan
tarkemmin palvelupolku- tai prosessitasolla, mutta kytkennät muiden toimijoiden palveluihin on sinänsä
tarpeen ottaa huomioon jo hyvinvointialueen palveluja suunniteltaessa, jotta toiminta on sujuvaa niin
asiakkaan kuin hyvinvointialueen itsensäkin kannalta. Joissakin tapauksissa on päädytty merkitsemään
palveluksi jokin viranomaistehtävä, jotta sekin tulee otetuksi huomioon hyvinvointialueen toimintaa
järjestettäessä.
DigiFinlandin johdolla on valmisteltu organisaatioriippumattomia palvelukuvauksia, jotka ovat vielä
käsittelyssä. Näiden kehittyessä eteenpäin ja päätyessä kansalliseen koodistopalveluun, lienee tarkoituksen
mukaista yhdenmukaistaa näitä palvelukuvauksia keskenään.

3.2.1 Hyvinvointialueen järjestämät palvelut

Taulukko 6. Hyvinvointialueen palvelukokonaisuudet/palveluryhmät.
Palvelukokonaisuus/palveluryhmä

Kuvaus

Nykyinen
vastuuorganisaatio

Pelastustoimi

Palveluihin kuuluvat onnettomuuksien
ehkäiseminen neuvonnan, luvittamisen ja
valvonnan keinoin sekä onnettomuustilanteissa
pelastustoiminta ja seurausten rajoittaminen.
Lisäksi toteutetaan ensihoitopalvelu sovittavalla
tavalla ja tuetaan hyvinvointialueen ja
kuntakonsernien varautumista.

Aluepelastuslaitokset

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palveluihin kuuluu sekä yleisiä että erityisryhmille
suunnattuja

Kunnat

Hyvinvointialueen palvelutuotanto

•

sosiaalipalveluja kansalaisten arjen, asumisen
ja toimeentulon tukemiseen

•

terveyden- ja sairaanhoidon palveluja, kuten
perusterveydenhoidon, erikoissairaanhoidon
ja suunterveydenhoidon palveluja.

Sekä sosiaali- että terveyspalveluja tuottavat
hyvinvointialue ja soveltuvin osin ulkopuoliset
palvelunantajat.
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Palvelukokonaisuus/palveluryhmä

Kuvaus

Nykyinen
vastuuorganisaatio

Ympäristöterveydenhuollon palvelut

Ympäristöterveydenhuollon tehtävä on suojata
kansalaisia erilaisilta ympäristön vaaroilta.
Tavoitteena on hyvälaatuinen talousvesi,
terveellinen asuin- ja elinympäristö, turvalliset
elintarvikkeet, terveet ja hyvinvoivat eläimet sekä
toimiva eläinlääkintähuolto. Myös
alkoholihallinnon asioita kuuluu tähän
kokonaisuuteen.

AVI, kunnat

Hyvinvointialue voi ottaa kaikkien alueensa
kuntien kanssa tekemällään sopimuksella
hyvinvointialueen hoidettaviksi kunnista siirretyt
kuntien vapaaehtoiset tehtävät, joiden hoitamiseen
kunnat ovat osoittaneet hyvinvointialueelle
rahoituksen ja jotka liittyvät hyvinvointialueen
tehtäväalaan.

Kunnat

(Tullee mahdollisesti mukaan
myöhemmin)

Kunnilta hoidettavaksi otetut
palvelut

Hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen
Palvelujen järjestämisen palvelut

Hyvinvointialueen palvelujen järjestämistä varten
tarvittavat palvelut palvelujen hankinnasta niiden
laadun arviointiin ja valvontaan.

-

Hyvinvointialueen omaa toimintaa
tukevat palvelut

Hyvinvointialueen tarvitsemat sisäiset
tukipalvelut.

-

Hyvinvointialueen yhteiset
tukipalvelut

Kaikille hyvinvointialueille yhteisesti tuotettavat
tukipalvelut, joiden erilliselle
hyvinvointialuekohtaiselle tuotannolle ei ole
nähtävissä lisäarvoa.

-

Valmius ja varautuminen

Valmius- ja varautumistoiminta on osa palvelujen
järjestämistä ja tuotantoa mutta sijoitettu
palvelukartalla sen tukemiseen erikoistuneita
palveluja ajatellen omaan palveluryhmäänsä.

-

Taulukko 7. Terveydenhuollon palvelut.
Terveydenhuollon palvelu

Kuvaus

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito on hoito- tai hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista tai tilapäistä
terveyden- ja sairaanhoidon palvelua, joka toteutetaan potilaan asuinpaikassa, kotona tai
siihen verrattavassa paikassa. Kotisairaanhoitoon ei sisälly kotihoidon palveluja.

Iäkkäiden
neuvontapalvelut

Iäkkäiden neuvontapalveluihin sisältyvät:
1. Terveellisten elintapojen edistämiseen sekä sairauksia ja tapaturmia
ennaltaehkäisevä neuvonta
2. Iäkkään kuntalaisen terveyden ja toimintakyvyn heikkenemisestä aiheutuvien
terveydellisten ongelmien tunnistaminen ja niihin liittyvät varhaiset tukitoimet
3. Sairaanhoitoa ja turvallista lääkehoitoa koskeva ohjaus
4. Kuntoutus

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluu:
1. Kuntoutusneuvonta ja kuntoutusohjaus
2. Potilaan toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi
3. Kuntoutustutkimus, jonka avulla selvitetään potilaan kuntoutus- ja
kuntoutumismahdollisuuksia
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Terveydenhuollon palvelu

Kuvaus
4. Toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät terapia- ja hoitojaksot
sekä muut tarvittavat kuntoutumista edistävät toimenpiteet
5. Apuvälinepalvelut
6. Sopeutumisvalmennus
7. 1–6 kohdassa tarkoitetuista tarpeellisista toimenpiteistä koostuvat kuntoutusjaksot
laitos- tai avohoidossa

Neuvolapalvelut

Neuvolapalveluihin sisältyvät:
1. Sikiön terveen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin sekä raskaana olevan terveyden
edistäminen sekä määräajoin toteutettava ja yksilöllisen tarpeen mukainen seuranta
2. Synnyttäneen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen n. 5-12 viikon ajan
synnytyksestä sekä yksilöllisen tarpeen mukainen seuranta äitiysneuvolan
jälkitarkastukseen asti
3. Lapsen terveen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta
ensimmäisen ikävuoden aikana keskimäärin kuukauden välein ja sen jälkeen
vuosittain sekä yksilöllisen tarpeen mukaisesti
4. Lapsen suun terveydentilan seuranta vähintään joka toinen vuosi
5. Vanhemmuuden ja perheen muun hyvinvoinnin tukeminen
6. Lapsen kodin ja muun kasvu- ja kehitysympäristön sekä perheen elintapojen
terveellisyyden edistäminen
7. Lapsen ja perheen erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä
lapsen ja perheen tukeminen ja tarvittaessa tutkimuksiin tai hoitoon ohjaaminen

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon palveluihin sisältyvät:
1. Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin
edistäminen sekä seuranta kolmen vuoden välein
2. Vuosiluokittain oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin
seuraaminen ja edistäminen
3. Oppilaan vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
4. Oppilaan suun terveydenhuolto, johon sisältyvät suun terveystarkastukset vähintään
kolme kertaa sekä yksilöllisen tarpeen mukaisesti
5. Oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen
sekä pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden
oppilashuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon
ohjaaminen
6. Oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset

Mielenterveystyö

Mielenterveystyöhön kuuluu:
1. Terveydenhuollon palveluihin sisältyvä mielenterveyttä suojaaviin ja sitä
vaarantaviin tekijöihin liittyvä ohjaus ja neuvonta sekä tarpeenmukainen yksilön ja
perheen psykososiaalinen tuki
2. Yksilön ja yhteisön psykososiaalisen tuen yhteensovittaminen äkillisissä
järkyttävissä tilanteissa
3. Mielenterveyspalvelut, joilla tarkoitetaan mielenterveydenhäiriöiden tutkimusta,
hoitoa ja lääkinnällistä kuntoutusta

Päihdetyö

Päihdetyöhön kuuluu:
1. Terveydenhuollon palveluihin sisältyvä ohjaus ja neuvonta, joka koskee
päihteettömyyttä suojaavia ja sitä vaarantavia tekijöitä sekä päihteisiin liittyviä
terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä
2. Päihteiden aiheuttamien haittojen ja sairauksien tutkimus-, hoito- ja
kuntoutuspalvelut
Terveydenhuollossa tehtävä päihdetyö on suunniteltava ja toteutettava siten, että se
muodostaa toimivan kokonaisuuden muun kunnassa tehtävän päihde- ja
mielenterveystyön kanssa.

Avosairaanhoito

Hyvinvointialueen on järjestettävä alueensa asukkaiden sairaanhoitopalvelut.
Sairaanhoitopalveluihin sisältyvät:
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Terveydenhuollon palvelu

Kuvaus
1. Sairauksien tutkimus, lääketieteellinen tai hammaslääketieteellinen taudinmääritys,
hoito, hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisten sairauksien hoitoon tarvittavat
hoitotarvikkeet sekä
tarpeellinen lääkinnällinen kuntoutus
2. Sairauksien ehkäiseminen, hoitaminen sekä kivun ja kärsimysten lievittäminen
3. Ohjaus, jolla tuetaan potilaan hoitoon sitoutumista ja omahoitoa
4. Erityistä tukea, tutkimusta ja hoitoa tarvitsevan potilaan terveysongelmien
varhainen tunnistaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaaminen.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon ohjaudutaan terveysaseman vastaanotolta tai erikoissairaanhoidosta.
Sairaalassa hoidetaan akuutin vaiheen sairauksia ja annetaan potilaan tarvitsemaa
jatkohoitoa silloin, kun erikoissairaanhoitoa ei enää tarvita. Hoidon tavoitteena on
hoitaa ja vahvistaa potilaan toimintakykyä niin, että hän jatkossa selviäisi myös omassa
kodissa tai muussa hoitopaikassa.

Päivystys

Päivystyksessä hoidetaan ympärivuorokautisesti sellaisia potilaita, joiden hoitoa ei
voida siirtää myöhemmäksi ilman oireiden pahenemista tai vamman vaikeutumista.
Päivystys on keskitetty ns. päivystyssairaaloihin, joita on 15.

Ensihoito

Suomessa hoitolaitoksen ulkopuolella tapahtuvaa ensihoitoa tarjotaan neliportaisen
ensihoitojärjestelmän avulla:
1. Ensivaste (alustavaan, hengenpelastavaan ensiapuun kykenevä yksikkö)
2. Perustaso (potilaan peruselintoiminnoista kohteessa ja kuljetuksen aikana
huolehtimaan kykenevä yksikkö)
3. Hoitotaso (vakavasti sairastuneesta tai loukkaantuneesta potilaasta kohteessa ja
kuljetuksen aikana huolehtimaan kykenevä yksikkö)
4. Lääkäriyksikkö (ensihoitoon ja hätätilapotilaiden hoitoon perehtyneen
ensihoitolääkärin potilaan luokse tuova yksikkö)
Ensihoidon tuottajia Suomessa ovat yksityiset yritykset, kuntayhtymät,
sairaanhoitopiirit sekä pelastuslaitokset.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoito on järjestetty Suomessa 21 sairaanhoitopiirin toimesta, jotka
edelleen jakautuvat viiteen erityisvastuualueeseen. Jatkossa erikoissairaanhoidon
järjestämisestä vastaavat hyvinvointialueet.

Opiskelijaterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät:
1. Oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä
opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta kolmen vuoden välein
2. Opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja
edistäminen, johon sisältyvät lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoille
kaksi määräaikaista terveystarkastusta ja kaikille opiskelijoille terveystarkastukset
yksilöllisen tarpeen mukaisesti
3. Terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen järjestäminen opiskelijoille, mielenterveys- ja
päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen ja suun terveydenhuolto mukaan lukien
4. Opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä
opiskelijan tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai -hoitoon ohjaaminen

Terveysneuvonta ja
terveystarkastukset

Hyvinvointialueen on järjestettävä alueensa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä tukevaa terveysneuvontaa. Terveysneuvonta on
sisällytettävä kaikkiin terveydenhuollon
palveluihin.
Hyvinvointialueen on järjestettävä tarpeelliset terveystarkastukset alueensa asukkaille
heidän terveytensä ja hyvinvointinsa seuraamiseksi ja
edistämiseksi. Terveysneuvonnan ja terveystarkastusten on tuettava työ- ja
toimintakykyä ja sairauksien ehkäisyä sekä edistettävä mielenterveyttä ja
elämänhallintaa. Terveysneuvonta ja terveystarkastukset on järjestettävä myös opiskelutai työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille ja työikäisille. Hyvinvointialueen on
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Terveydenhuollon palvelu

Kuvaus
järjestettävä alueensa asukkaille myös ehkäisyneuvontaa ja muita seksuaali- ja
lisääntymisterveyttä edistäviä palveluja.

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon palveluihin sisältyvät:
1. Väestön suun terveyden edistäminen ja seuranta
2. Terveysneuvonta ja terveystarkastukset
3. Suun sairauksien tutkimus ja ehkäisy sekä hoito
4. Potilaan erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä potilaan
hoito ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen

Laboratorio- ja
kuvantamispalvelut

Näytteitä, testejä tai tutkimuksia sisältävät diagnostiikkaan tai toimenpideradiologiaan
liittyvät terveyspalvelut.

Seulonnat

Hyvinvointialueen on järjestettävä alueellaan valtakunnallisen seulontaohjelman
mukaiset seulonnat. Kunta voi lisäksi järjestää seulontoja ja terveystarkastuksia tietyn
taudin tai sen esiasteen toteamiseksi tai taudin aiheuttajan löytämiseksi.

Työterveyshuolto

Työterveyshuollolla tarkoitetaan työnantajan järjestettäväksi säädettyä
työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään
työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön
terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja
työ- ja toimintakykyä

Taulukko 8. Sosiaalihuollon palvelut.
Sosiaalihuollon
palvelutehtävä

Kuvaus

Perheoikeudelliset
palvelut

Sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on turvata lasten oikeus huoltoon ja
elatukseen, turvata puolisoiden oikeus elatukseen sekä tukea
perheitä adoptioasioissa ja ristiriitatilanteissa. Huom. Perheoikeudellisissa palveluissa pyritään
hankkimaan isyyden vahvistamiseen tarvittavat tiedot.
Niissä vahvistetaan sekä lapsen elatusvelvolliselta vanhemmaltaan että puolison
elatusvelvolliselta puolisoltaan saama elatusapu. Niissä myös selvitetään ja vahvistetaan lapsen
huoltoon, asumiseen ja tapaamisoikeuteen vaikuttavat asiat, kuten vahvistetaan lapsen huolto- ja
tapaamisoikeussopimus, ja vastataan siitä, että käräjäoikeudelta haetaan lapselle huoltajaa, jos
tämä jää huoltajatta. Perheoikeudellisissa palveluissa annetaan myös adoptioon liittyvää tukea ja
ohjausta ja valvotaan lapsen edun toteutumista adoptiossa. Perheoikeudellisissa palveluissa
annettavia sosiaalipalveluja ovat esimerkiksi isyyden selvittäminen, perheasioiden sovittelu,
tapaamisten valvonta ja adoptioneuvonta. Perheoikeudelliset palvelut perustuvat isyyslakiin
(11/2015), lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettuun lakiin (361/1983), lapsen
elatuksesta annettuun lakiin (704/1975), adoptiolakiin (22/2012) ja avioliittolakiin (234/1929).

Lastensuojelu

Sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on turvata erityistä suojelua tarvitsevien lasten
ja nuorten oikeus turvalliseen kasvuympäristöön sekä
tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen Huom. Sosiaalihuollon palvelutehtävänä
lastensuojelulla tarkoitetaan lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua. Lastensuojelun lisäksi lasten
kasvuedellytysten ja vanhemmuuden
tukemiseksi tulee sosiaalihuollossa ja kunnan muissa palveluissa seurata ja edistää lasten ja
nuorten hyvinvointia ja poistaa kasvuolojen epäkohtia. Tätä kutsutaan lastensuojelulaissa
ehkäiseväksi lastensuojeluksi, ja se on osa lapsiperheiden palveluja. Lastensuojelussa annettavia
sosiaalipalveluja ovat esimerkiksi ammatillinen perhehoito ja laitoshuolto. Lastensuojelu
perustuu lastensuojelulakiin (417/2007).

Työikäisen
palvelut

Sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on tukea työikäisiä asiakkaita
elämänhallintaan, työhön, toimeentuloon tai opiskeluun liittyvissä asioissa sekä vähentää
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Sosiaalihuollon
palvelutehtävä

Kuvaus

eriarvoisuutta Huom. Työikäisten palveluissa annettavilla sosiaalipalveluilla tuetaan laajasti
työikäisiä asiakkaita. Työikäisten palveluissa annettavia sosiaalipalveluja ovat esimerkiksi
kuntouttava työtoiminta, taloudellisen tuen palvelu ja sosiaalinen kuntoutus. Työikäisten
palvelut perustuvat sosiaalihuoltolakiin (1301/2014), toimeentulotuesta annettuun lakiin
(1412/1997), sosiaalisesta luototuksesta annettuun lakiin (1133/2002), kuntouttavasta
työtoiminnasta annettuun lakiin (189/2001) ja kotoutumisen edistämisestä annettuun lakiin
(1386/2010).
Iäkkäiden palvelut

Sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on edistää ja tukea iäkkäiden henkilöiden
toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista sekä sosiaalista hyvinvointia ja turvallisuutta Huom.
Iäkkäiden palveluissa annettavilla
sosiaalipalveluilla tuetaan laajasti iäkkäitä henkilöitä. Iäkkäiden palveluissa
annettavia sosiaalipalveluja ovat esimerkiksi kotipalvelu, palveluasuminen ja liikkumista tukeva
palvelu. Iäkkäiden palvelut perustuvat sosiaalihuoltolakiin (1301/2014), omaishoidon tuesta
annettuun lakiin (937/2005), toimeentulotuesta annettuun lakiin (1412/1997), sosiaalisesta
luototuksesta annettuun lakiin (1133/2002) ja kotoutumisen edistämisestä annettuun lakiin
(1386/2010). Lisäksi palvelujen toteuttamisesta säädetään ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetussa laissa (980/2012).

Vammaispalvelut

Sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on edistää vammaisten
henkilöiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa sekä ehkäistä
ja poistaa vammaisuudesta johtuvia esteitä Huom. Vammaispalvelujen järjestämisen
lähtökohtana on taata vammaisille henkilöille välttämätön huolenpito arjessa suoriutumisen
mahdollistamiseksi. Vammaispalveluissa
annettavia sosiaalipalveluja ovat esimerkiksi henkilökohtainen apu, sopeutumisvalmennus,
palveluasuminen, työtoiminta, laitospalvelu ja päivätoiminta. Vammaispalvelut perustuvat
vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annettuun lakiin
(380/1987) sekä kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin (519/1977).

Lapsiperheiden
palvelut

Sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on tukea lapsiperheitä ja
vanhemmuutta sekä edistää lasten yksilöllistä kasvua ja myönteistä kehitystä Huom. Lasten
kasvuedellytysten ja vanhemmuuden tukemiseksi tulee
sosiaalihuollossa ja kunnan muissa palveluissa seurata ja edistää lasten ja
nuorten hyvinvointia ja poistaa kasvuolojen epäkohtia. Tätä kutsutaan lastensuojelulaissa
(417/2007) ehkäiseväksi lastensuojeluksi. Lapsiperheiden
palveluissa annettavilla sosiaalipalveluilla tuetaan laajasti lapsia ja heidän
vanhempiaan. Lapsiperheiden palveluissa annettavia sosiaalipalveluja ovat
esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvonta, perhetyö, päihdetyö ja tukisuhdetoiminta.
Lapsiperheiden palvelut perustuvat sosiaalihuoltolakiin (1301/2014), toimeentulotuesta
annettuun lakiin (1412/1997), sosiaalisesta luototuksesta annettuun lakiin (1133/2002) ja
kotoutumisen edistämisestä
annettuun lakiin (1386/2010).

Päihdehuolto

Sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on ehkäistä ja vähentää
päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä haittoja sekä parantaa päihteiden
ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Huom. Päihdehuollossa
annettavia sosiaalipalveluja ovat esimerkiksi sosiaalinen kuntoutus ja päivätoiminta.
Päihdehuollon palveluja annetaan myös
terveydenhuollossa. Päihdehuolto perustuu päihdehuoltolakiin (41/1986).
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Taulukko 9. Pelastustoimen palvelut.
Pelastustoimen
palvelu

Kuvaus

Onnettomuuksien
ehkäisy

Onnettomuuksien ehkäisyyn kuuluvat mm. ohjaus, neuvonta, valvonta (mm. palotarkastukset) ja
turvallisuusviestintä.

Pelastustoiminta

Pelastustoiminnalla tarkoitetaan kiireellisiä tehtäviä, joiden tarkoituksena on pelastaa ja suojata
ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä onnettomuuden uhatessa tai sattuessa sekä rajoittaa
onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja ja lieventää onnettomuuden seurauksia.

3.2.2 Palvelujen järjestäminen toiminnan palveluissa
Hyvinvointialue ei itse tuota kaikkia palvelujaan, vaan orkestroi muita toimijoita tuottamaan hyvinvointialueen
palveluja. Tässä tehtävässä hyvinvointialue toimii palvelujen järjestäjänä. Palvelujen järjestäjänä
hyvinvointialue vastaa peruskehyksestä, jonka varassa eri palvelujentuottajien palvelut toimivat yhteen.
Palveluja tuotetaan tarvittava määrä hyvinvointialueen oloihin sopivalla verkostolla. Hyvinvointialue
varmistaa sen järjestettäväksi kuuluvien palvelujen saatavuuden ja kehittää aktiivisena osapuolena
hyvinvointialueensa palveluja, vaikkei se itse niitä tuot-taisikaan.
Järjestäessään palveluja järjestäjä on asiakkaan asialla. Osana järjestämisen tietoja järjestäjä ja asiakas jakavat
keskenään pitkälti saman asiointitiedon. Järjestäjä kerää yhdessä asiakkaan kanssa palautetta palvelutuotannon
toimivuudesta,
Hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -kategoriaan on koottu palvelujen järjestämistä koskevat palvelut,
erilaiset tukipalvelut ja läpi toiminnan tarvittavat varautumisen palvelut.
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3.3 Toimijoiden välinen vuorovaikutus
Hyvinvointialueen laajassa toimijoukossa on paljon toimijoiden välistä vuorovaikutusta. Viitearkkitehtuurissa
tarkastellaan hyvinvointialueen toimijoita palvelujen järjestämisen ja tuotannon näkökulmaa painottaen.

Kuva 17. Toimijoiden välisiä tietovirtoja soten ja pela:n järjestämislaeista.
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3.4 Prosessikartta
Tässä luvussa kuvataan hyvinvointialueen prosessikartta ja siihen liittyvät
-

ydinprosessien toimintamallitasoiset kaaviot ja perustietotaulukot
ohjaus- ja tukiprosessien kuvaukset sekä
prosessi-integraatiomalli

Hyvinvointialueen prosessikartta rakentuu kahden ydinprosessin ympärille. Kartan yläosaan on kuvattu
ydinprosessien toimintaa ohjaavia ohjausprosesseja ja alaosaan toiminnan mahdollistavia tukiprosesseja. Kun
asiakkaille tuotettavien palvelujen sisältö jätetään tarkastelun ulkopuolelle, hyvinvointialueen toiminta on
monessa suhteessa rinnastettavissa kunnan toimintaan, ja tästä syystä ydinprosessien ja prosessiintegraatiomallin määrittämisessä on hyödynnetty paljolti Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuria. Asiakas on
laitettu prosessikartan keskelle, keskiöön, koska kaikilla prosesseilla pyritään lisäämään kokonaisvaltaista
asiakashyötyä. Hyvinvointialueen ydinprosesseissa asiakastarpeet ovat syötteitä asiakkuuksien hallinnassa,
palvelujen järjestämisessä sekä palvelutuotannossa.
Hyvinvointialueen asiakkaita ovat luonnollisista henkilöistä hyvinvointialueen asukkaat ja oikeushenkilöistä
yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt. Myös viranomaiset katsotaan asiakkaiksi silloin, kun ne käyttävät
hyvinvointialueen palveluja viranomaisroolissaan.

Kuva 18. Hyvinvointialueen prosessikartta.
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3.4.1 Prosessi-integraatiomalli
Hyvinvointialue vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien
yhteensovittamisesta. Sen vastuulla on myös huolehtia järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden
yhdenvertaisesta saatavuudesta sekä palvelutarpeen, -määrän ja -laadun määrittelemisestä. Hyvinvointialue
vastaa myös tuottamistavasta, tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta sekä viranomaiselle kuuluvan
toimivallan käyttämisestä. Hyvinvointialue vastaa lisäksi järjestämisvastuulla olevien tehtäviensä rahoituksen
allokoinnista. Viitearkkitehtuurissa keskeisessä asemassa on asiakas, jolle tuotetaan lisäarvoa palveluilla.
Asiakkaan tarpeita, kokemuksia ja palautetta kootaan ja hyödynnetään kaikilla johtamisen tasoilla. Prosessiintegraation kuvaus lähtee asiakkaasta ja asiakkaan palvelutarpeista, joihin hyvinvointialue tehtävänsä
mukaisesti pyrkii vastaamaan siten, että se ottaa huomioon lakivelvoitteet, toimintaympäristömuutokset sekä
käytössä oleva varat ja resurssit.
Prosessi-integraatiolla tarkoitetaan ydinprosessien ja ohjaus- sekä tukiprosessien välisiä kytkentöjä. Ne voivat
olla joko tietovirtoja tai ohjaus- ja vaikutusprosesseja. Hyvinvointialueen prosessi-integraatiossa prosessit
jaetaan strategisen, taktisen ja operatiivisen tason prosesseihin. Prosessi-integraatiokuvassa on kuvattu
katkoviivoilla prosessien väliset informaatiovirrat eli prosessien välisten tietojen vaihdot. Ehjällä nuoliviivalla
kuvataan ohjaustoimintaa.

Kuva 19. Hyvinvointialueen prosessi-integraatiomalli, ohjaus.
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Kuva 20. Hyvinvointialueen prosessi-integraatiomalli, informaatiovirta.

3.4.2 Ydinprosessien kuvaukset
Ydinprosessien kuvaamiseen käytetään JHS 152 -ohjeistuksen mukaista tason 2 toimintamallikuvausta, josta
prosessin perustietotaulukkoon on valittu seuraavat tiedot: prosessin tarkoitus, prosessin omistaja, prosessin
asiakkaat, prosessin sidosryhmät, rajapinnat muihin prosesseihin, prosessin syötteet ja prosessin tuotokset.

Palvelujen järjestäminen
Palvelujen järjestäminen ja mahdollistaminen on hyvinvointialueen keskeinen palveluja määrittävä ja ohjaava
prosessi. Hyvinvointialueella on useimpiin lakisääteisiin tehtäviin ja palveluihin järjestämisvastuu, mutta ei
välttämättä laissa määritettyä tuotantovastuuta. Hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen perustuu
hyvinvointialueen väestön palvelutarpeeseen ja hyvinvointialueen palvelustrategian linjauksiin palvelujen
tuottamistavasta. Hyvinvointialue seuraa alueensa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä vastaa tarpeen,
määrän ja laadun määrittelemisestä.
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Taulukko 10. Palvelujen järjestämisen perustiedot.

Prosessin
tarkoitus

Palvelujen järjestämisessä tehdään päätökset hyvinvointialueen palvelutarjoomasta ja
palveluverkosta (palvelupaketit ja palvelut) toimintaympäristömuutokset ja
asiakastarpeet huomioiden. Palvelut hankitaan ja järjestetään sisäisiltä tai ulkoisilta
tuottajilta palvelutarpeen, asiakkuudenhallinnan reunaehtojen, strategian ja
talousohjauksen pohjalta. Palvelujen järjestäminen -ydinprosessi vastaa tuottajan
valinnasta ja tuotantosopimusten hallinnasta sekä palvelujen järjestämisen tulosten
arvioinnista, seurannasta ja valvonnasta.

Prosessin
omistaja

Hyvinvointialueen palvelujohtaja

Prosessin
asiakkaat

Palveluntuottajat ja -toteuttajat

Prosessin
sidosryhmät

Kansallinen ohjaava taho, kansalliset muut toimijat, valtiontalouden tarkastusvirasto,
alueen elinkeinoelämä

Rajapinnat
muihin
prosesseihin

Palvelujen järjestämistä ja mahdollistamista ohjaavat
•
•
•
•
•
•

asiakkuuksien hallinta (määrät, toimintaympäristöanalyysistä vaikutus
palveluverkkoon, palvelutasotavoitteet)
strategiaohjaus (palveluohjelma, omistajaohjauksen periaatteet)
rahoitus- ja talousohjaus (talousarvio, varat, talousohjaus)
tulosohjaus (tulostavoitteet)
kehittämisen ohjaus (kehittämisprojektit, kehittämismallit)
asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus (omistajaohjaus ja toimintasuunnitelma).

Palvelujen järjestäminen ja mahdollistaminen ohjaa palvelutuotantoa (tuotantomalli,
tilaukset, palvelutarjooma, määrät, laatu, maksut, sopimukset).
Palvelujen järjestämisen prosessi raportoi toiminnastaan
•
•
Syötteet

strategiaohjaukselle (palveluverkko- ja järjestämistiedot)
rahoitus- ja talousohjaukselle (talousraportointi).

Asiakastarve, palaute, asiakkaiden tekemät valitukset, määräarvio, priorisointi,
palveluverkko, laatutavoite, määrä-, talous- ja laaturaportointi, laskutus, omistajaohjaus,
toimintasuunnitelma, tulostavoitteet, talousarvio, varat, talousohjaus

Palvelutuotanto
Hyvinvointialueen on omassa toiminnassaan erotettava muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen palvelujen järjestäminen ja tuottaminen. Hyvinvointialue voi vastata itse omasta palvelujen
tuottamisestaan Hyvinvointialue voi lisäksi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvia muita sosiaali- ja
terveyspalveluja. Kunnat, kuntayhtymät sekä niiden tytäryhteisöt ja määräysvallassa olevat säätiöt eivät saa
tuottaa hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja. Hyvinvointialueen
liikelaitoksen tehtävä on tuottaa palvelut, jos niitä ei muutoin ole saatavilla lainsäädännön, palvelustrategian
tai hyvinvointialueen palvelulupauksen mukaisesti.
Hyvinvointialueen palvelutuotanto toteuttaa hyvinvointistrategiaa. Hyvinvointialueen kehittämisen voi laajasti
ymmärtäen käsittää strategisen suunnittelun ja palvelutuotannon summaksi. Näin ollen palvelukokonaisuuden
vaikuttavuustavoitteet johdetaan hyvinvointialuestrategiasta ja hyvinvointialueen kehittämislinjauksista.
42

Hyvinvointialueen toiminnan vaikuttavuus syntyy usein välillisesti, eikä hyvinvointialueen toiminnan
vaikutusta pystytä helposti osoittamaan. Käytännössä vaikuttavuus kuitenkin näkyy päivittäisessä toiminnassa
asiakkaan saamana lisäarvona.
Asiakas antaa välitöntä palautetta palvelusta palvelutuotannon ydinprosessille, jonka tehtävä on huomioida se
omissa operatiivisissa palveluissaan. Palveluntuottaja kehittää omia palvelujaan – ja niiden tehokkuutta
parantaakseen – palvelujen laatua ja kustannustehokkuutta. Varsinainen palvelujen minimisisältö ja laatu
määritetään kuitenkin palvelujen järjestämisessä. Tästä esimerkki on pelastustoimen palvelutasopäätös ja
ensihoidon palvelutasopäätös, jotka edellytetään lainsäädännössä hyvinvointialueen tehtäväksi. Tieto
välitetään palvelutuotannolle palvelu- tai hankintasopimusten tai sisäisten sopimusten välityksellä.
Palvelutuotanto raportoi palvelujen järjestämiselle palvelujen volyymin sekä toteutuneen palvelutason ja
laadun yhdessä sovitun mukaisesti. Ulkoiset palveluntuottajat laskuttavat näiden perusteella palvelun
järjestämisprosessia tuottamistaan palveluista.
Taulukko 11. Palvelutuotannon perustiedot

Prosessin
tarkoitus

Palvelutuotanto tuottaa asiakkaiden palvelut palvelujen järjestämisen antamissa rajoissa.
Palvelutuotannossa johdetaan hyvinvointialueen sisäisiä ja ulkoisia palvelun tuottajia.
Palvelujen järjestämisessä valittu palvelutarjooma tuotetaan omilla toiminnoilla ja
resursseilla ja/tai ulkoisesti ostetulla palvelulla asetettujen tavoitteiden, sopimusten ja
lainsäädännön velvoitteiden ja lain hengen mukaisesti.

Prosessin
omistaja

Palvelun tuotannosta syntyy tietoa palvelutarjooman vaikuttavuudesta, kustannushyödyistä,
tuloksesta ja palveluprosessin toimivuudesta.
Hyvinvointialueen palvelutuotantojohtaja

Prosessin
asiakkaat

Asiakas

Prosessin
sidosryhmät

Tarkastus- ja valvontatahot, asiakkaiden edunvalvontatahot (esimerkiksi potilasjärjestö)

Rajapinnat
muihin
prosesseihin

Palvelutuotantoa ohjaavat prosessit
•
•
•
•

Palvelujen järjestäminen ja mahdollistaminen
Kehittämisen ohjaus
Tulosohjaus
Asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus

Palvelutuotanto raportoi
•
•
•
•

palvelujen järjestämiselle (toteumat, määrät, talous- ja laaturaportointi, laskutus)
strategiaohjaukselle ja palveluohjaukselle (tuotantoraportointi)
tulosohjaukselle (tuotannon tulokset)
asiakkuuksien ja palvelujen ohjaukselle (tuotannon raportit).

Syötteet

Välitön palaute, tuottajavalinta, tilaukset, palvelutarjooma, määrät, laatu, ostosopimukset,
maksut, kehittämistoimenpiteet, tulostavoitteet, ohjaus

Tuotokset

Määrä, talous- ja laaturaportointi, laskutus, palveluraportit, tuotannon tulokset,
palveluraportti
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3.5.3 Ohjausprosessien kuvaukset
Hyvinvointialueen ohjausprosessit linkittyvät kaikki strategiselle tasolle. Niiden tärkein tehtävä ja tarkoitus on
ohjata ja johtaa hyvinvointialueen toimintaa ja mahdollista ydinprosessien kitkaton toiminta.

Kuva 21. Hyvinvointialueen ohjausprosessit.

Strategiaohjaus
Strategiaohjaus varmistaa hyvinvointialueen toiminnan vaikuttavuuden ja uudistumiskyvyn. Strategiaohjaus
on dynaaminen prosessi, joka seuraa strategiakaudelle asetettujen tavoitteiden lisäksi tiiviisti
toimintaympäristöä ja lainsäädäntöä. Se tarkastelee asiakastarpeiden muutoksia ja strategista vaikuttavuutta
sekä ohjaa hyvinvointialueen toimintaa aktiivisesti strategisella tasolla.
Strategiaohjauksen tehtävä on suunnitella, toimeenpanna ja seurata sekä aktiivisesti ohjata hyvinvointialueen
kaikkia strategisia linjauksia ja koko hyvinvointialuetta koskevia strategisia tavoitteita ja mittareita.
Hyvinvointialuestrategian pohjalta toteutetaan varsinaisessa palvelujen järjestämisessä ja palvelutuotannossa
monia muita tarkempia ohjelmia ja malleja, esimerkiksi toimipiste- ja palveluverkkosuunnitelmia.
Rahoitus- ja talousohjaus
Rahoitus- ja talousohjaus saa syötteenä tietonsa strategiaprosessista, taloushallinnasta ja henkilöstöhallinnasta,
tilahallinnasta sekä arvioidusta asiakastarvetiedosta. Rahoitus- ja talousohjaus asettaa taloudelliset tavoitteet
hyvinvointialueelle ja järjestää hyvinvointialueen toiminnan rahoituksen taloudellisten tavoitteiden,
reunaehtojen ja taloudellisen tilanteen perusteella. Ohjausprosessi muodostaa hyvinvointialueen
taloussuunnitelman, talouskehyksen, talousarvion sekä investointi- ja käyttösuunnitelman. Prosessi vastaa
maksuliikenteen toteutumisesta, varojen sijoittamisesta, sisäisestä valvonnasta ja tilintarkastuksesta. Se ohjaa
ja seuraa talouden tasapainoa ja tulosta sekä raportoi taloustiedot päätöksenteon tueksi. Erillisrahoitukseen
liittyvä kyvykkyystarve ei ole pelkästään rahoitus- ja talousohjausta, vaan se voi olla kaikkien ydin- ja
tukiprosessien alueilla erillisrahoituslähteittäin ja samanaikaisesti usean järjestämistehtävän palveluissa.
Asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus
Asiakkuuksien ja palvelujen ohjauksen syötetiedot tulevat strategiaprosessista ja arvioidusta
asiakastarvetiedosta. Hyvinvointialueen palvelutarjooma, sen määrittely ja palveluohjelma sekä
omistajaohjauksen periaatteet muodostuvat strategiaprosessissa, ja asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus hoitaa
palvelutarjoomalle palvelujen ryhmittelyä, paketointia ja tuotteistamista asiakaslähtöisesti.
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Se tuottaa palveluohjelman ja strategisen palvelutarjooman pohjalta palveluryhmät ja palvelupaketit.
Ohjausprosessissa otetaan kantaa palvelujen järjestämismalliin ja periaatteisiin. Tässä prosessissa toteutetaan
palvelujen järjestäminen ja seuranta sekä palvelujen järjestämisen kautta välillisesti palvelujen tuotannon
ohjaaminen.
Kehittämisen ohjaus
Erilaiset kehittämistoimenpiteet, jotka tähtäävät hyvinvointialueen elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin
kehittämiseen, johdetaan ja ohjataan kehittämisen ohjauksessa. Sen tavoite on ohjata kehittämistä strategisten
valintojen perusteella. Ohjausprosessin tehtävä on varmistaa hyvinvointialueen kyvykkyyksien toteutuminen
eri aikaväleillä; jatkuvan kehittämisen ohella hyvinvointialue toteuttaa määräaikaisempaa hanke- ja
ohjelmatason kehittämistä. Näissä toiminnoissa sekä akuutissa pienkehittämisessä ohjausmekanismi yltää
palvelutuotannon ydinprosessiin asti, jos tuotettu palvelu on hyvinvointialueen itsensä järjestämää.
Kehittämisen ohjaus -prosessissa otetaan kantaa siihen, miten hyvinvointialueella toiminta-alueet, tietohallinto
ja kehitystoiminta edistävät digitalisaatiota yhteistyössä. Kehittämistoimintojen tavoitteellinen toteuttaminen
onnistuu, kun prosessi nojaa läpinäkyvyyteen ja hyvinvointialueen strategian mukaisiin kehittämistehtäviin.
Käytännössä ohjaus tapahtuu edellä mainituissa lyhyen aikavälin hanke- ja projektinhallintatehtävissä.
Kehittämisen ohjaus määrittää jatkuvan kehittämisen mallin tulosohjaukselle.
Tulosohjaus
Hyvinvointialuestrategia asettaa toiminnalle tavoitteita, joihin päästääkseen hyvinvointialueen tulee löytää
riittävä tasapaino käytössä olevien resurssien ja kustannusten välille. Tässä yhteydessä ohjausmekanismina
käytettävä tulosohjaus ottaa huomioon tuotantoon liittyvät sopimukset ja yhteensovittaa tavoitteet näihin
reunaehtoihin siten, että se huomioi toiminnan laadun ja tehokkuuden. Jotta tavoitteisiin pääsemistä voidaan
seurata, tulosohjauksessa määritetään mittarit, joilla kehittämistoimenpiteiden tuloksellisuutta ja
suorituskykyä voidaan johtaa oikeaan tietoon perustuen. Tulosohjaus perustuukin näistä syistä strategisiin
tulostavoitteisiin.
Tulosohjauksessa huomioidaan tavoitteiden toteuttamisessa tarvittavat kyvykkyydet, ja se varmentaa
tavoitteiden jalkauttamisen hyvinvointialuekonsernitasolta toimiala-, tulosyksikkö-, yksikkö- ja
henkilötasolle. Ohjausprosessi seuraa toiminnan tavoitteenasetantaa ja tuloksellisuutta sekä raportoi tuloksista
päätöksentekijöille. Rahoitus- ja talousohjaus -ohjausprosessi tuottaa syötetietoja tulosohjaukselle, joka
määrittää tulostavoitteet palvelujen järjestämiselle ja mahdollistamiselle ja palvelutuotannolle sekä osin myös
kehittämisen ohjaukselle.
Päätöksenteko
Hyvinvointialueen päätöksenteon ohjausprosessi varmistaa hyvinvointialueen toimintaan, talouteen ja
hallintoon liittyvän päätöksenteon. Hyvinvointialuetta johtaa vaaleilla valittu aluevaltuusto, joka päättää
hyvinvointialueen toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta. Se myös käyttää hyvinvointialueen ylintä
päätösvaltaa. Aluevaltuusto asettaa aluehallituksen, hyvinvointialueen muut toimielimet ja valitsee
hyvinvointialuejohtajan. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta.
Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta
toimintaa. Hyvinvointialuevaltuuston tehtävistä säädetään hyvinvointialuelaissa. Hyvinvointialuevaltuusto
päättää muun muassa hyvinvointialuestrategiasta, hyvinvointialueen hallintosäännöstä sekä hyvinvointialueen
talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.
Sidosryhmien ohjaus
Sote- ja pela-uudistuksen näkökulmasta keskeisiä sidosryhmiä ovat muun muassa kunnat, kuntayhtymät, THL,
Kuntaliitto, Kela, Soste ja muut sote-järjestöt, KT Kuntatyönantajat ja sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattijärjestöt.
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Näiden sidosryhmien ohjaus on luonnollisesti huolehdittava pääasiassa yhteistyön, viestinnän ja mahdollisesti
sopimusohjauksen keinoin.

3.4.4 Tukiprosessien kuvaukset
Hyvinvointialueen tukiprosesseja on tunnistettu kaksitoista erilaista, jotka esitellään alla olevassa kuvassa.
Tukiprosessien tehtävä on tukea hyvinvointialueen sisäisiä ja ulkoisia palveluja, mahdollistaa ydinprosessien
toimivuus ja toimia ohjausprosessien apuna.

Kuva 22. Hyvinvointialueen tukiprosessit.

Henkilöstöhallinto
Henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuurissa kuvataan, miten henkilöstöhallinnon yleistetyt toimintaprosessit,
sidosryhmät, roolit, päätiedot ja tietojärjestelmäpalvelut toimivat kokonaisuutena. Hyvinvointialueiden
viitearkkitehtuuri nojaa hyvinvointialuekontekstiin soveltaen edellä mainitun viitearkkitehtuurin linjauksiin ja
käsittelee henkilöstöhallintoa niiden määritelmien perusteella.
Taloushallinto
Hyvinvointialueen taloushallinnon tehtäviin ja prosesseihin antaa viitteitä kuntien taloushallinnon
viitearkkitehtuuri. Taloushallinto käsittää tässä viitearkkitehtuurissa ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen,
maksuliikenteen, kassanhallinnan, taloussuunnittelun, rahoituksen, talouden raportoinnin ja taloushallinnon
perustietojen hallinnan. Talouspalvelut tuottavat hyvinvointialueen rahoitus- ja talousohjausprosessin
ohjauksessa käytännön talouspalvelut ydin- ja ohjausprosesseille. Prosessi muodostaa ajantasaista ja
luotettavaa tietoa hyvinvointialueen talouden tilasta ohjausprosesseille.
Hankinnan hallinta
Hyvinvointialue päättää strategiassaan palvelujen tuottamistavasta ja arvioi samalla hankintojen
kokonaisuuden hyvinvointialueen edun kannalta. Hyvinvointialue voi luoda muiden kanssa innovaatioita ja
kehittää siten alueensa markkinoita.
Hyvinvointialueiden tuleva perustehtävä on järjestää palvelut asukkaille. Palvelujen järjestämistapa päätetään
hyvinvointialue- ja palvelustrategiassa, jossa palvelut voidaan järjestää johdettuihin tavoitteisiin perustuen
joko omalla tuotannolla tai ulkoisilta palveluntuottajilta hankkien. Järjestäjän tulee valmistella hankintoihin
liittyviä strategisia tavoitteita ja linjauksia, jotka määrittävät, miten hankintoja hallitaan.
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Arvioitaessa palvelujen järjestämistapaa tulee ottaa huomioon muun muassa markkinatilanne ja asiakkaiden
palvelutarve. Näiden lisäksi on pohdittava, voidaanko käyttää yhteishankintoja ja tuottaa joitakin palveluja
yhteistoiminnassa muiden osapuolien kanssa.
Hankinnan hallinnan yksi tehtävä on arvioida hankintoja kokonaisuutena, hyvinvointialueen strategisten
painopisteiden ja kokonaisedun kannalta sekä kehittää hankintatoimintaa muun muassa ylläpitämällä
hankintaosaamista. Keskeisiä tarkasteltavia piirteitä ovat taloudellinen tehokkuus, hankintojen vaikuttavuus ja
merkitys hyvinvointialueen toiminnan kehittämisessä. Järjestäjän palvelujen strategisella hankinnalla on vahva
yhteys tietoon palvelutarpeesta, palveluverkon suunnitteluun ja hallintaan sekä käytettävissä oleviin
resursseihin. Palvelujen järjestämistä suunnitellessaan hyvinvointialueen on tärkeää tarkastella tuotannon
kokonaisketjua, suunnitella myös palvelutason ja asiakastyytyväisyyden mittaamista sekä sisällyttää näihin
liittyvät kontrollit hankintoihinsa.
Luonnollisesti hyvinvointialueiden omassa palvelutuotannossa, jossa usein voidaan käyttää alihankkijoita,
hankinnan hallinta on myös keskeisessä roolissa. Palvelutuotannon toiminta perustuu onnistuneisiin ja
tarpeisiin oikein vastaaviin hankintoihin, joiden merkitys järjestämisen hankinnan ohella on merkittävä.
Tilahallinta
Hyvinvointialueille siirtyy vastuu palvelujen järjestämisestä ja niihin kuuluvasta kiinteistöomaisuudesta
vuonna 2020. Uudistuksen myötä hyvinvointialueiden tarvitsemista kiinteistöistä – erikoissairaanhoidon,
terveyskeskusten ja sosiaalipalvelujen tiloista pelastusasemiin ja toimistoihin – huolehtii uusi toimitila- ja
kiinteistöhallinnon palvelukeskus. Yhteinen toimitilapalveluja tuottava kiinteistöyhtiö takaa toimintaa tukevat
tilat, toimivan palveluverkon ja tilojen hyvän käyttöasteen. Toimitilapalveluilla on osaaminen
erityiskiinteistöjen suunnitteluun, rahoitukseen ja investointeihin. Tilat tukevat toimintaa ja ottavat huomioon
tulevaisuuden tarpeet, kuten uuden hoitoteknologian ja digitalisaation sekä etenkin tilaturvallisuuden
vaatimukset. Kiinteistöyhtiön tehtävä on turvata hyvinvointialueille paras kiinteistöjohtamisen osaaminen ja
asiantuntemus sekä sitä kautta parhaat toimintaympäristöt niin sosiaali- ja terveydenhoidon palveluille kuin
muille hyvinvointialueen toiminnoille. Kiinteistöyhtiö turvaa merkittävällä hankintavolyymillä ja -osaamisella
edellytykset kustannussäästöille.
Hyvinvointialueiden kiinteistöyhtiö ottaa hallintaansa sote- ja pela-uudistuksen myötä kiinteistöt, joita
tarvitaan uusien hyvinvointialueiden järjestämisvastuulleen saamien palvelujen tuottamiseen:
• sosiaali- ja terveydenhuolto
• (ympäristöterveydenhuolto)
• pelastustoimi

Tiedonhallinta
Tiedonhallinnalla tarkoitetaan tietotuotannon ohjaamista ja hallintaa, mihin sisältyvät tiedon kerääminen,
tiedon laadun varmistaminen ja tietohuolto organisaation sisäisessä ja organisaatioiden välisessä
kommunikoinnissa. Tiedonhallinta liittyy myös hyvinvointialueen työntekijöiden hiljaisen tiedon jakamiseen.
Hyvinvointialueella pitäisi olla menetelmä uuden tiedon tuottamiseen. Uusi tieto auttaa hyvinvointialuetta
pysymään kilpailukykyisenä ja mahdollistaa innovoimisen. Yllä olevassa kuvassa tiedonhallinta (myös tiedon
hallinta) kytketään osaksi tietojohtamisen kokonaisprosessia.
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Tiedonhallinnalla on keskeinen rooli sote- ja pela-uudistuksen onnistumisessa. Asiakkaan tietojen tulee olla
käytettävissä reaaliaikaisesti asioinnin aikana. Esimerkiksi sote-palvelujen hyödyntämisessä käytettävän
Kanta-palvelun avulla asiakaskohtaiset tiedot ovat hyvinvointialueen ja muiden hyvinvointialueen lukuun
toimivien käytössä.
Palveluntuottajat tallentavat asiakastiedot järjestämisestä vastaavan hyvinvointialueen rekisteriin ja voivat
järjestämistehtävästä riippuen vastedeskin käyttää omia asiakas- ja potilastietojärjestelmiään. Sote- ja pelauudistus ja valinnanvapaus aiheuttavat runsaasti muutostarpeita tiedonhallintaan. Valinnanvapauden
tiedonhallintaratkaisuja suunnitellaan STM:n johdolla. Hyvinvointialueiden vastuulle tulevat myös
asiakirjahallinta ja arkistointiin liittyvät asiat siten, että yhdenmukaisuus tiedonhallintalain (yleislaki)
määrityksiin huomioidaan.
ICT-hallinta
Hyvinvointialueen ICT-hallinta saa strategiasyötteensä ICT-ohjelmastaan, jota raamittavat rahoitukselta
tulevat kokonaisarviot ICT-kehityksen budjettikausikohtaisista menoista. Myös tulosohjaus edellyttää
tulosmittareiden seuraamista, jotta tavoitteet toteutuvat.
ICT-hallinta-tukiprosessin tehtävä on mahdollistaa sähköisten palvelujen avulla palvelujen järjestämis- ja
tuottamistehtäviä ja tukea toimintatapojen uudistumista digitalisaation keinoin. Se tukee hyvinvointialueen
toiminnan kehittämistä kokonaisarkkitehtuurin, digitaalisten palvelujen hyödyntämisen ja tietohallinto- ja
ICT-strategiassa linjattujen kehittämistavoitteiden avulla. Hyvinvointialue toimii merkittävissä määrin
mukana ekosysteemeissä sekä käyttää hyvinvointialueen ja julkishallinnon yhteisiä ICT-palveluja.
Viestintä
Viestintä vastaa hyvinvointialueen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, visuaalisesta ilmeestä ja yhteisistä
viestintäkanavista. Se tiedottaa hyvinvointialueen toiminnasta ja vastaa sidosryhmien informoimisesta eri
markkinatilanteissa. Perinteisesti markkinointi nähdään omana kokonaisuutenaan, mutta tässä
viitearkkitehtuurissa se sisältyy viestintä-tukiprosessiin. Viestintäpalvelut edistävät vuorovaikutusta
hyvinvointialueen sisällä ja ympäristön kanssa sekä vahvistavat hyvinvointialueen tunnettuutta.
Säännösten noudattaminen
Hyvinvointialue valvoo omaa toimintaansa ja järjestämisvastuulleen kuuluvaa sosiaali- ja terveydenhuollon
tuotantoa ja muuta palvelutuotantoa. Tämän lisäksi hyvinvointialueen on muun muassa EU:n
maaseuturahastoon ja EU:n maatalousrahastoon liittyvissä tehtävissään huomioitava näihin tehtäviin liittyvät
yksityiskohtaiset EU-säädökset. Hyvinvointialueen oman palvelutuotannon kyvykkyysalueeseen (katso liite
2) kuuluva valvonnan suunnittelun ja toteuttamisen osakyvykkyys liittyy keskeisesti tähän kokonaisuuteen.
Hyvinvointialueen on varmistettava, että erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
palvelujen tuottajat laativat omavalvontasuunnitelman ja noudattavat sitä. Omavalvonnan järjestelyjen ja
toimenpiteiden avulla varmistetaan, että palvelut järjestetään ja toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä
tavalla. Sekä hyvinvointialue että palveluntuottajat toteuttavat omavalvontaa. Sen avulla varmistetaan muun
muassa, että hyvinvointialueen toiminnan ja sen järjestämisvastuulla olevien palvelujen asiakas- ja
potilasturvallisuus ja muu laatu on korkeatasoista, palvelut ovat saatavia ja saavutettavia sekä palveluja
käyttävien henkilöiden yhdenvertaisuus ja perusoikeudet toteutuvat. Tukiprosessi hallitsee lisäksi
hyvinvointialuekohtaiset lakipalvelut, ellei hyvinvointialue katso paremmaksi sijoittaa niitä
sopimustenhallinnan tukiprosessin piiriin tai muualle.
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Varautuminen ja organisaatioturvallisuus
Hyvinvointialueen varautumiseen ja organisaatioturvallisuuteen liittyy eri toimijoille jaettuja
varautumistehtäviä, joista keskeisimpiä ovat konsernihallinnon varautumistehtävät ja hyvinvointialueen
toimialojen ja operatiivisten toimintojen varautuminen ja jatkuvuudenhallinta. Hyvinvointialueen alueen
yhteisen varautumisen kokonaisuus kuuluu tälle prosessille. Hyvinvointialueen varautumisessa tulee erityisesti
ottaa huomioon hyvinvointialueen vastuulle tulevien Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisten tehtävien
hoidon varmistaminen ja jatkuvuudenhallinta. Varautuminen ja organisaatioturvallisuus -tukiprosessi
varmistaa hyvinvointialueen toiminnan jatkuvuuden myös poikkeustilanteissa.
Riskienhallinta
Hyvinvointialueen toiminta on laaja-alaista ja vaikutuksiltaan merkittävää sekä yksilö- että aluetasolla.
Hyvinvointialue tarvitsee hyvin toimivan riskienhallintajärjestelmän, joka ulottuu niin jatkuvaan kuin
hankeluonteiseen toimintaan. Hyvinvointialueiden käynnistämisvaiheeseen liittyviin riskeihin on varauduttava
erikseen. Hyvinvointialueen tulee huolehtia riskienhallintajärjestelmän ja sisäiseen valvontaan liittyvien
järjestelmien rakentamisesta.
Sopimusten hallinta
Palvelujen järjestäminen ja mahdollistaminen -ydinprosessi vastaa tuottajan valinnasta ja tuotantosopimusten
hallinnasta sekä palvelujen minimisisällöstä ja laatutason määrittämisestä. Nämä tiedot välittyvät
palvelutuotantoydinprosessille palvelu- tai hankintasopimusten tai sisäisten sopimusten välityksellä. Tässä
yhteydessä sopimusten hallinnassa tarkastetaan sopimusten vastaavuus hankintatietoihin ja järjestämisen
tarpeisiin.
Sopimusten hallinnalla hoidetaan hankinta-, myynti-, palvelu- ja yhteistyösopimuksia sekä oikeuksiin ja lupiin
liittyviä sopimuksia. Prosessi kokoaa hyvinvointialueen sopimukset yhteen, ja sen avulla ylläpidetään tietoa
sopimuskumppaneista, sopimusten sisällöstä ja kriittisistä ajankohdista.
Asianhallinta
Hyvinvointialueen päätöksenteko on läpinäkyvää, ja sen dokumentoinnista vastaa asianhallinta. Sen
käsittelyprosessit tulee sähköistää koko elinkaaren ajalta. Metatietojen automaattinen siirtyminen
toiminnanohjausjärjestelmästä (TOJ) vähentää virheiden mahdollisuutta ja tukee päätöksentekoprosessia.
Asiakirjojen sähköinen vastaanottaminen, kierrättäminen sekä päätöksentekomenettely nopeuttavat
toimintaprosessia. Asianhallinta voidaan jäsentää asianhallinnan perusprosessin mukaan, joka on kuvattu
esimerkiksi kunnan asianhallinnan viitearkkitehtuurissa (katso 3.4). Asianhallinnan kautta syntyy johtamisen
kannalta hyödyllistä tietoa: ajantasaisesti ja kattavasti käytetyn asianhallinnan datasta voi muodostaa monessa
tapauksessa näkymän hyvinvointialueen palvelutuotannon volyymeihin ja läpimenoaikoihin.
Asianhallinta sisältää käsittelyprosesseja, esimerkiksi lupa- ja hakuprosesseja ja muita hyvinvointialuetason
päätöksentekoprosesseja. Operatiiviselle toiminnalle määritellään asiakirjat, tiedot ja metatiedot, jotka
tarvitaan päätöksenteon tueksi ja asian täytäntöönpanoon sekä valvontaan. Asiaprosessit tulee kuvata
hyvinvointialueen tiedonohjaussuunnitelmaan. Asianhallinta on kiinteä osa tiedonhallintaa ja siinä hallitaan
erityisesti asiakirjallista tietoa.
Asianhallinnassa on huomioitava, että osa hyvinvointialueiden tuottamisvastuulla olevien tehtävien
asianhallinnasta tapahtuu järjestelmissä, jotka ovat järjestämisvastuussa olevan organisaation – muun kuin
hyvinvointialueen – tuottamia. Asianhallintaa ei näissä tapauksissa voi siirtää hyvinvointialueen
asianhallintajärjestelmään.
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3.4.5 Ydinprosessien aliprosesseja

Kuva 23. Ydinprosessien aliprosesseja
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Kuva 24. Ydinprosessien aliprosessien välinen vuorovaikutus.

Toimintaympäristöanalyysi
Sisäisten ja ulkoisten muutospaineiden ymmärtämiseksi ja päätöksenteon tueksi tarvitaan analysoitua tietoa
toimintaympäristön muutoksista. Toimintaympäristöanalyysi voidaan tässä mallissa nähdä koostetun
taustatiedon lähtökohtana, joten syötetietoja tälle toiminnallisuudelle ei ole piirretty kuvaan. Se analysoi
toimintaympäristön muutoksia ja muutostrendejä sekä hyödyntää erilaisia ennustemalleja muutosten
tunnistamiseen palveluverkon suunnittelua varten. Toimintaympäristöanalyysi voi käynnistyä sekä
määräajoittain tehtävän tarkastelun (hyvinvointialueen suunnittelun vuosikellon mukaan) että orastavan ilmiön
seurauksena. Esimerkki orastavasta ilmiöstä voisi olla muutos suurtyönantajien tarpeissa, kuten VarsinaisSuomen metalliteollisuuden uusi vahva nousu, joka mahdollisesti aiheuttaa huomattavaa kohdennetun
osaamisen työvoimatarvetta sekä muuttoliikettä alueelle ja näiden myötä hyvinvointialueen asukkaille ja
yrityksille kasvavia palvelutarpeita. Tavoitetilassa (visio) toimintaympäristöanalyysi ja siitä seuraavat
toimenpiteet tehdään ennakoivasti, jolloin itse ilmiö kohdataan valmistautuneena.
Analyysi perustuu sekä sisäisiin että ulkoisiin tietoihin, joita tarkastellaan esimerkiksi trendien, jakautumien
ja maantieteen suhteen. Analyysitietona hyödynnetään muun muassa tilastoja, esimerkiksi väestötietoja.
Väestöanalyysin perusteella voidaan tuottaa esimerkiksi alueittaista tietoa sairauksien esiintymisestä.
Analyysitieto voi liittyä myös esimerkiksi hyvinvointialueen elinkeinorakenteen kehittymiseen lähivuosina tai
maankäyttöön. Toisaalta näihin vaikuttavat työllisyystiedot ja väestön ikärakenne. Analysoitu asiakas- ja
palvelutarvetieto välitetään palvelutarpeiden ennakoinnille ja tunnistamiselle.
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Taulukko 12. Toimintaympäristöanalyysin toimijatarkastelu.

Toimija

Toiminto
•

Analysoi toimintaympäristön muutoksia ja muutostrendejä sekä
asukkaiden käyttäytymistä (kuluttajaistuminen) sekä hyödyntää
erilaisia ennustemalleja muutosten tunnistamiseen palveluverkon
suunnittelua varten.

•

Tekee toimintaympäristöanalyysin, joka perustuu sekä sisäisiin että
ulkoisiin tietoihin, joita tarkastellaan trendien, jakautumien,
maantieteen yms. suhteen.

•

Hyödyntää analyysitietona muun muassa tilastoja, esimerkiksi
väestötietoja ja hyvinvointi-indikaattoreja (THL). Väestöanalyysin
perusteella voidaan tuottaa esimerkiksi alueittaista tietoa sairauksien
esiintymisestä. Analyysitieto voi liittyä myös hyvinvointialueen
elinkeinorakenteen kehittymiseen lähivuosina tai esimerkiksi
maankäyttöön. Toisaalta näihin vaikuttavat työllisyystiedot ja väestön
ikärakenne. Analysoitu asiakas- ja palvelutarvetieto välitetään
palvelutarpeiden ennakoinnille ja tunnistamiselle.

Tuottaja

•

Saa analyysitietoa oman palvelutuotannon mitoittamiseksi ja oman
palveluverkon suunnitteluun.

Asiakas

•

Tuottaa dataa omalla toiminnallaan ja palveluiden käytöllä.

Järjestäjä

Asiakkuudenhallinta
Asiakkuudenhallinta vastaa siitä, että asiakastiedot kirjataan kertaalleen oikein kaikkien toimintojen
käytettäväksi ja asiakkaiden palvelukäyttäytymisen seuraamiseksi. Asiakkaaseen liittyvät asiakastiedot ja
asiakkaaseen liittyvä palveluhistoria hallitaan tässä kokonaisuudessa.
Taulukko 13. Asiakkuudenhallinnan toimijatarkastelu.

Toimija

Toiminto
•

Huolehtii, että asiakas saa palveluherätteet – mikä mahdollistaa
proaktiivisen palveluiden tarjoamisen – ja vastaa asioinnin
näkyvyyden määrittelystä. Esimerkiksi jos hyvinvointialueen
asukkaan lapsi on pian täyttämässä määräiän ja halutaan varmistaa,
että vanhempi on varannut neuvola-ajan, hänelle välitetään
muistutusviesti, jossa ehdotetaan aikaa asiakkuudenhallinnan
tietojen pohjalta.

•

Määrittää asiakkaan segmentoinnin ja mahdollistaa asiakkaan
omien tietojen (OmaData) näyttämisen hänen haluamiinsa
palvelunohjaus- ja palvelutapahtumiin.

Tuottaja

•

Kirjaa asiakas- ja tapahtumatiedot.

Asiakas

•

Ylläpitää ja luvittaa omat tietonsa.

Järjestäjä
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Palvelutarpeiden ennakointi ja tunnistaminen
Tässä toiminnossa huomioidaan palvelutarjooman muutostarpeiden ohella asiakkaan muulle kuin
palveluntuottajalle antama palaute sekä toimintaympäristöanalyysissä tuotetut asiakas- ja palvelutarvetiedot.
Tärkein tehtävä on ymmärtää ja ennakoida asiakkaiden tarpeita ja osallistaa asiakkaita tarpeen mukaisten
palveluiden määrittelyyn asiakassegmenteittäin.
Taulukko 14. Palvelutarpeiden ennakoinnin ja tunnistamisen toimijatarkastelu.

Toimija
Järjestäjä

Tuottaja

Asiakas

Toiminto
•

Jalostaa syötetiedoista ja tunnistetuista tarpeista tarkempia
palveluita/palveluketjuaihioita, joita Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen
hallinta ja kehittäminen hyödyntää.

•

Tunnistaa ja ennakoi asiakkaiden tarpeiden muutoksia ja täyttymättömiä
palvelutarpeita Asiakkuudenhallinnasta, Palveluohjauksesta ja
Toimintaympäristöanalyysistä saatujen tietojen perusteella.

•

Vastaa lisäksi palauteprosessista ja palautteiden edelleen ohjauksen
järjestämisestä palveluiden kehittämiseen, palveluiden järjestämiseen ja
palvelutuotantoon.

•

Välittää järjestäjälle tietoa palveluiden muutostarpeista.

•

Osallistuu palveluiden kehittämiseen.

•

Ilmaisee palvelutarpeensa.

•

Osallistuu palveluiden kehittämiseen.

Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen hallinta ja kehittäminen
Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen hallinta ja kehittäminen saa syötteenään asiakas- ja palvelutarpeiden
koontitiedot. Palvelutarpeiden ennakointi ja tunnistaminen on luonut edellytykset ja suuntaviivat
palvelutarjooman rakenteelle, jonka tarkempi määrittely tehdään tässä toiminnossa.
Palvelujen järjestämisen ja mahdollistamisen keskiössä palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen hallinta ja
kehittäminen saa keskeiset tietonsa lisäksi kahdesta muusta kokonaisuudesta:
1. Palvelukokonaisuuksien ja niiden sisältämien palveluiden kustannus-, saatavuus- ja
laatutiedot palvelutarjooman hallinnalta. Nämä tiedot ovat luonteeltaan raportointija palvelutietoa.
2. Palveluntuottajien hallinta välittää puolestaan pitkän ajan trenditietoa
palveluntuottajien pysyvyydestä sekä palveluntuottajien havainnot palveluketjun
toimivuudesta tälle toiminnolle.
Palvelukokonaisuudet järjestämis- ja kapasiteettitarvetietoineen välitetään palveluverkon suunnittelulle.
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Taulukko 15. Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen hallinnan ja kehittämisen toimijatarkastelu.

Toimija

Toiminto
•

Luo katkeamattoman palveluketjun.

•

Koostaa trenditietoa palveluntuottajien pysyvyydestä.

Tuottaja

•

Ei suoranaisesti osallistumista, ellei järjestäjä erikseen päätä
osallistaa.

Asiakas

•

Ei suoranaisesti osallistumista, ellei järjestäjä erikseen päätä
osallistaa.

Järjestäjä

Palveluverkon suunnittelu
Palveluverkon suunnittelun tavoite on tarjota palveluita asiakastarpeiden, vaikuttavuuden ja kustannusten
kannalta oikeissa paikoissa ja kanavissa oikeaan aikaan ja oikein mitoitettuna.
Palveluverkon suunnittelu koskee kaikkia hyvinvointialueen asukkaan tarvitsemia ja käyttämiä palveluja ja
muun muassa liikkumispalveluja, kuten joukkoliikennettä, vaikka kaikkiin ei ole järjestämisvelvollisuutta tai
ei ole omaa tuotantoa. Hyvinvointialueen palveluverkko ei rajaudu myöskään pelkästään sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluihin, vaan palveluverkkoon liittyvät muutkin hyvinvointialueen järjestämisvastuulla
olevat tehtäväkokonaisuudet. Alueiden kehittäminen ratkaisee osaltaan asiakkuuksien ja palveluiden hallinnan
palveluverkon suunnitteluprosessin syötteenä olevia asiakastarpeista koostettuja palvelutarpeita tuomalla mm.
ympäristön ja liikenteen pitkän aikavälin suunnittelun osaksi hyvinvointialueen palveluverkon kehittämistä.
Palveluverkolla tarkoitetaan palvelupisteistä koostuvaa, tietyllä maantieteellisellä alueella sijaitsevaa
toimipisteverkostoa, jota täydentävät liikkuvat, jalkautuvat ja digitaaliset palvelut. Digitaalinen palveluverkko
sähköisinä palveluina osaltaan korvaa, tukee ja täydentää muuta palveluverkkoa. Tähän lukeutuvat myös
palveluihin pääsyn mahdollistavat palvelut, esimerkiksi julkinen liikenne. Palveluverkon suunnittelulla
varmistetaan, mistä palvelupisteistä ja milloin palveluketjujen mukaiset palvelut ovat saatavissa
monikanavaisen asiakaspalvelun periaatteiden mukaisesti.
Palvelupisteiden kapasiteetin karkea suunnittelu perustuu asiakkaiden tarpeiden ja käyttäytymisen
tunnistamiseen: esimerkiksi illalla tarvitaan digitaalisessa kanavassa yleensä enemmän kapasiteettia kuin
aamulla, sillä asiakkailla on töiden jälkeen enemmän aikaa hoitaa asioitaan.
Toimintaympäristöanalyysitietojen pohjalta varmistetaan laissa määritellyt minimitason palvelut. Tässä
yhteydessä huomioidaan myös yksityisen sektorin palvelunjärjestäminen sekä interaktio kansallisen tason ja
hyvinvointialueen välillä.
Palveluverkon suunnitteluun kuuluu edistää kanavakohtaista kustannusajattelua ja suunnitella asiakkaiden
kannalta järkeviä kokonaisuuksia digitaalisiin kanaviin. Toiminto välittää palveluverkkosuunnitelman
palvelutarjooman hallinnalle.
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Taulukko 16. Palveluverkon toimijatarkastelu.

Toimija

Toiminto
•

Suunnittelee asukkaiden palvelutarpeisiin ja palvelustrategiaan perustuvan
joustavan ja kustannustehokkaan palveluverkon hyödyntäen myös
monipuolisia sähköisiä palveluita.

•

Huomioi hyvinvointialueen palvelujen järjestämistä suunnitellessaan ja
ohjatessaan muutkin kuin hyvinvointialueen omat hyvinvointialueen
asukkaan hyvinvointia edistävät palvelut, vaikka kaikkiin ei ole
hyvinvointialueen järjestämisvelvollisuutta tai omaa tuotantoa. Tämä on
toimintaympäristön analysointia ja hyödyntämistä sekä asiakkaan
näkökulmasta tehtävää palvelujen sekä palveluketjujen mahdollisuuksien
tarkastelua.

•

Varmistaa palveluverkon suunnittelulla, mistä palvelupisteistä ja milloin
palveluketjujen mukaiset palvelut ovat saatavissa hyödyntäen kaikkia
palvelukanavia.

•

Varmistaa toimintaympäristöanalyysitietojen pohjalta laissa määriteltyjen
minimitason palvelujen toteutumisen.

•

Huomioi yksityisen sektorin palvelutuotannon ja interaktion kansallisen
tason sekä hyvinvointialueen välillä.

•

Edistää palvelukanavakohtaista kustannusajattelua monikanavaisessa
mallissa.

•

Suunnittelee monikanavaisesti ja huomioi myös digitaalisissa
palvelukanavissa asiakkaille tarjottavat palvelut.

•

Suunnittelee ja toteuttaa palveluverkkosuunnitelman.

Tuottaja

•

Hyödyntää järjestäjän palveluverkkosuunnitelmaa oman toimintansa
kehittämiseen ja toteuttaa järjestäjän edellyttämän palveluverkon.

Asiakas

•

Vaikuttaa palveluverkon suunnitteluun aiemmissa prosessivaiheissa
käsiteltyjen palvelutarvetietojen kautta sekä toteutuneiden palveluiden ja
niiden palautteiden kautta.

Järjestäjä

Palvelutarjooman hallinta
Palvelutarjooman hallinta ottaa syötetietoinaan palvelukokonaisuudet palveluineen ja asiakkaan tarpeiden
määrittelytiedot, palveluverkkosuunnitelman ja palvelutuotannon puolelta tiedot toteutuneista kustannuksista
ja käytöstä sekä saatavuudesta.
Palveluntuottajien hallinta välittää tiedot palveluntuottajien
palvelutarjoomasta, hinnastoista ja kootuista asiakastyytyväisyystiedoista palvelutarjooman hallinnalle. Se
raportoi palvelukokonaisuuksien ja palveluiden kustannuksista, saatavuudesta ja laadusta
Palvelukokonaisuuksien ja ketjujen hallinnalle. Toiminto tuottaa palvelutuotantotarvetiedot
kapasiteettiennusteineen palveluntuottajien hallinnalle. Palvelukokonaisuuksien ja palveluiden kustannus,
saatavuus ja laatu sekä tiedot palveluntuottajista välitetään asiakasohjaukselle.
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Taulukko 17. Palvelutarjooman hallinnan toimijatarkastelu.

Toimija

Toiminto
•

Koostaa Asiakasohjaukselle palveluiden ja palvelukokonaisuuksien
kustannus-, saatavuus- ja laatutiedot.

•

Raportoi palvelukokonaisuuksien ja palveluiden kustannuksista,
saatavuudesta ja laadusta Palvelukokonaisuuksien ja ketjujen
hallinnalle.

•

Tuottaa palvelutuotantotarvetiedot kapasiteettiennusteineen
Palveluntuottajien hallinnalle.

Tuottaja

•

Ylläpitää järjestäjän vaatimia palvelun ominaisuustietoja palvelun
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi.

Asiakas

•

Saa Asiakasohjauksen tarvitseman palvelu- ja
palvelutuottajavalikoiman.

Järjestäjä

Palveluntuottajien hallinta
Toiminnon tehtävä on hankkia hinta-laatusuhteeltaan optimaaliset ja vaatimusten mukaiseen palveluun
kykenevät palveluntuottajat ja seuraa tarvittaessa tilanteeseen puuttuen palvelutuottajien toimintaa niille
tehtäväksi annettujen palvelujen tuottamisessa.
Taulukko 18. Palveluntuottajien hallinnan toimijatarkastelu.

Toimija

Toiminto
•

Kilpailuttaa tai mahdollistaa eri palvelutuottajat ja muodostaa
tarvittaessa (järjestämisvelvollisuus) palvelusopimukset. Tähän
tarvitaan yleistä tietoa alueella olevista palvelutuottajista.

•

Hallitsee palvelutuottajien tietoja ja sopivuutta eri palveluiden
tuottamiseen sekä varmistaa muun muassa palveluntuottajien
lakisääteisten verojen oikeellisuuden.

•

Hallitsee asiakkaille tarjottavan palveluohjauksen ja asiakkaan saamien
palveluiden kapasiteetin saatavuutta tehtyjen sopimusten perusteella.

•

Vastaa palvelutuottajien palveluiden laadun seuraamisesta.

•

Reagoi koostettuihin palvelun toteutumistietoihin ja
asiakastyytyväisyystietoihin.

•

Valvoo palveluntuottajien toimintaa.

•

Maksaa palveluntuottajalle sovitun mukaisesti.

Tuottaja

•

Tekee palvelusopimuksen tai on muu vastaava kirjallinen peruste
hoidettavaksi tulevasta tuotantotehtävästä (hyvinvointialueviraston
omassa palvelutuotannossa ei välttämättä toimita sopimussuhteisesti,
vaan voi olla jokin muu juridinen peruste).

Asiakas

•

Ei osallistu suoraan toimintoon, mutta vaikuttaa välillisesti
palvelutuotannon hallinnan kautta.

Järjestäjä
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Palvelutuotannon hallinta
Palveluntuottajien hallinnasta välitetään palvelusopimukset palvelutuotannon hallintaan. Asiakasohjaus saa
palvelutuotannon hallinnasta syötetietona kapasiteetti- ja varaustiedot, joiden perusteella asiakasohjaus pystyy
suunnittelemaan asiakkaan palvelupolun konkreettisesti.
Taulukko 19. Palvelutuotannon hallinnan toimijatarkastelu.

Toimija

Toiminto

Järjestäjä

•

Reagoi yksittäisen palvelun laatutietoihin.

•

Käsittelee ja koostaa asiakastyytyväisyystiedot.

•

Vastaa palveluiden tuottamisesta saataville sopimusten ja kapasiteettitarveennusteiden mukaisesti. Tämä sisältää mm. näkyvyyden
kapasiteettiin/varauskalenteriin.

•

Vastaa myös omasta sisäisestä palvelutuotannostaan tekemänsä
sopimuksen mukaisesti.

•

Vahvistaa ja varaa varsinaisen palvelun.

Tuottaja

Asiakas

Palveluiden tuottaminen
Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen hallinta ja kehittäminen -toiminnossa hyväksytyt toimittajat (oma
tuotanto, yritykset ja yhdistykset) tuottavat valitun palvelutarjooman mukaisen palvelun – eli
palvelutapahtuma toteutuu varsinaisesti tässä yhteydessä. Kyseessä ei ole välttämättä ostopalvelu.
Palvelutuotanto noudattaa tietysti sille asetettuja tavoitteita, sopimuksia ja lainsäädäntöä.
Palveluiden toteumatiedot välitetään asiakkuudenhallinnalle joko asiakkaan tai tuottajan toimesta ja
palveluohjauksen tarkennustiedot (tai paluu ohjaukseen) siirtyvät asiakasohjaukselle. Palveluiden käyttötiedot
tulevat asiakasohjauksesta tälle toiminnolle.
Taulukko 20. Palveluiden tuottamisen toimijatarkastelu.

Toimija

Toiminto

Järjestäjä

Saa palvelutapahtumatiedot mm. valvontaa varten.

Tuottaja

Tuottaa varsinaisen palvelun.

Asiakas

Saa valitsemansa tai hänelle ohjatun palvelun.

Asiakasohjaus
Asiakasohjauksen tehtävä on tuottaa palveluyksikkörajat ylittävä, katkeamaton ja tarveperustainen
palveluketju asiakkaalle. Asiakkaan palvelusuunnitelma muodostetaan asiakkaan omien tietojen,
asiointitietojen ja asiakastarpeen analysointitulosten perusteella siten, että samalla huomioidaan asiakkaan
oman segmentin yleinen palvelutarjonta sekä palveluiden saatavuus. Huomionarvoinen seikka on, että
palvelusuunnitelmat kehittyvät, tarkentuvat ja täydentyvät osana palveluita, minkä takia ne on sijoitettu sekä
palvelutuotannon että asiakkuuksienhallinnan piiriin. Palvelusuunnitelmat siis ohjaavat yksittäisen asiakkaan
palvelupolkuja. Asiakas ohjataan oikeisiin palveluihin monikanavaisesti.
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Taulukko 21. Asiakasohjauksen toimijatarkastelu.

Toimija
Järjestäjä

Tuottaja

Asiakas

Toiminto
•

Antaa asiakkaalle palveluun ohjauksen silloin, kun asiakas ei muuten
tiedä, miten edetä tarpeensa kanssa. Järjestäjän edustaja kertoo
tiedossaan olevat asiakkaan palvelusuunnitelmissa olevat tulevat tai
menneet palvelut (mm. näyttämällä tietojärjestelmäpalvelussaan nämä).

•

Vastaa asiakasohjauksesta yli tuottajaorganisaatiorajojen, jos
palveluntuottaja ei ole pystynyt ohjaamaan.

•

Vastaa yleensä ottaen toimijarajat ylittävien palveluketjujen
saumattomasta toimivuudesta. Järjestäjä hahmottaa palveluketjujen
yhdyspinnat ja osaa vaatia niiden yhteentoimivuutta eri toimijoiden
kesken sekä itse/ekosysteemin kautta tuo yhteentoimivuutta tukevia
(tietojärjestelmä)palveluita, kun sellainen on kokonaistehokas ratkaisu.

•

Kerää tietoa täyttymättömistä palvelutarpeista palveluiden
kehittämiseen.

•

Saa tiedon asiakaskohtaisen palvelusuunnitelman toteutumisesta ja
palvelun vaikuttavuudesta.

•

Vastaa oman organisaationsa vastuulla olevista asiakaskohtaisen
palvelusuunnitelman osista ja niitä koskevien palveluiden ohjauksesta.

•

Hyödyntää kaikkea asiakkaan valtuuttamaa tietoa oikean
asiakaskohtaisen palvelusuunnitelman muodostamiseen sekä

•

Ohjaa asiakkaan palveluketjussa seuraavana tiedossaan olevalle
toimijalle varmistaen palveluketjun sujuvan toimivuuden
yhdyspinnassa.

•

Löytää palvelutarvettaan vastaavan palvelun ja palvelutuottajan
hyödyntäen monikanavaista palveluohjausta ja tarvittaessa hyödyntäen
asiantuntijan ammattitaitoa.

•

Luvittaa tuottajalle tarvittavat asiointihistoria- ja asiakastiedot.
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4

Tietoarkkitehtuuri

Tietoarkkitehtuurin visuaaliset kuvaukset helpottavat jäsentämään ja selkeyttämään organisaation tai
kehitettävän osa-alueen toimintaprosessien käyttämän, tuottaman ja vastaanottaman tiedon kuvauksia.
Periaatteellisella tasolla hyvinvointialueiden viitearkkitehtuurin tietoarkkitehtuuri pohjaa erityisesti
Valtiovarainministeriön API-linjauksiin. Valtiovarainministeriön API-linjausten tavoitteena on edistää
julkisen hallinnon rajapintojen avaamista ja kehittämistä, asiakaslähtöisyyttä ja yhteistyötä, yhteen toimivuutta
ja uudelleenkäytettävyyttä, tietoturvan sekä tietosuojan huomioimista sekä laatua. Linjauksilla tavoitellaan
toimintakulttuurin muutosta, eli linjaukset eivät tue vain teknistä yhteentoimivuuden edistämistä vaan tiedon
laajempaa ja tehokkaampaa hyödyntämistä organisaatioiden välillä.

4.1 Käsitteistö
Käsitteistön kuvauksella selvitetään ja listataan organisaation tai kehitettävän osa-alueen keskeiset käsitteet.
Käsitteistöstä muodostetaan käsitemallit. Käsitemallien tarkoituksena yleisesti on kuvata organisaation tai
kehittämiskohteen toiminnan keskeiset käsitteet, käsitteiden tietosisällöt ja käsitteiden väliset loogiset suhteet.
Hyvinvointialueen toimintaan liittyviä käsitemalleja ovat mm. hyvinvointialueen järjestämistehtävän,
terveydenhuollon järjestämistehtävän, sosiaalihuollon järjestämistehtävän ja pelastuslaitoksen
järjestämistehtävän käsitemallit. Tätä viitearkkitehtuuria varten valikoitiin keskeisimmäksi kuvattavaksi
hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen ja tuottamisen käsitemalli.
Hyvinvointialueen käsitemallissa on pyritty kokoamaan hyvinvointialueen kaikkia toimintoja koskevat
ylätason käsitteet samaan malliin, josta toimialat voivat johtaa omat käsitemallinsa tai kiinnittää tässä kuvattu
malli yhteisten käsitteiden kautta omaan laajempaan/erikoistuneempaan käsitemalliinsa.
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4.2 Käsitemalli

Kuva 25. Palveluiden järjestämisen käsitemalli.

Kuvassa 25. on kuvattu hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen käsitemalli, jota tarkastellaan seuraavassa
ylhäältä alaspäin avattuna. Hyvinvointialueen valtuusto päättää hyvinvointialueen strategiasta, jota toteuttaa
hyvinvointialuekonserni. Hyvinvointialue on aina vastuulleen kuuluvien palveluidensa palvelunjärjestäjä ja
käyttää toiminnassaan apuna tukipalveluja. Palvelunjärjestäjä, -tuottaja ja -toteuttaja ovat palvelunantajakäsitteen alikäsitteitä ja hyvinvointialueella itsellään voi olla kaikki nämä roolit, mikä taas määrittyy
tuottamisen tapa -käsitteen alikäsitteiden kautta. Tuotettavan palvelun luonteesta riippuen määräytyy,
käytetäänkö tuottamisen tapana hyvinvointialueen virastoa, hyvinvointikonsernin palvelutuotantoa vai jotakin
muuta palveluntuottajaa. Tämä eroaa sanastot.suomi.fi:stä löytyvästä palvelun toteutustapa-käsitteestä siten,
että tässä ei vielä oteta kantaa siihen, miten palvelun käyttäjälle näkyvä palvelu varsinaisesti toteutetaan vaan
ainoastaan siihen, mitä tuotantovaihtoehtoa hyödyntäen hyvinvointialue palvelun valikoi tuotettavaksi.
Riippumatta tuottamisen tavasta tarvitaan asiakkuustietoja, joita ovat mm. asiakkaan perustiedot ja
tapahtumatiedot. Nämä tiedot voivat koostua useasta eri lähteestä tulevasta tiedosta eivätkä välttämättä ole
keskitetyssä tietovarastossa, vaikka käsitemalli voi sellaisen kuvan antaa. Asiakastietojen ja määrättyjen
tapahtumatietojenkin osalta täytyy huomioida, että kyseessä voi olla salassa pidettäviä tietoja, jolloin niiden
näkyvyys on rajattua.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen yhteydessä palvelunjärjestäjän ja -tuottajan
lisäksi olennainen osa kokonaisuutta on palveluntoteuttaja. Palveluntoteuttajalla tarkoitetaan tahoa, joka toimii
asiakasrajapinnassa. Palveluntuottaja toimii joko itse palveluntoteuttajana tai käyttää ulkopuolista
palveluntoteuttajaa antamaan palvelutuotoksen palvelunkäyttäjälle.
On huomioitava, että palvelunkäyttäjä ei välttämättä ole asiakassuhteessa hyvinvointialueeseen tai sen
palveluntuottajaan/palvelunantajaan, vaan käyttää tarjottua palvelua ilman asiakkuutta tai jopa anonyymisti.
Tällaisesta käytöstä kerätään tapahtumatietoja mutta sitä ei liitetä mihinkään luonnolliseen tai
oikeushenkilöön. Näitä palveluita ovat etenkin neuvontapalvelut. Asiakas taas kuuluu hyvinvointialueen
johonkin asiakassegmenttiin, hänestä/siitä tallennetaan asiakastietoja ja hän/se voi valtuuttaa itselleen laillisen
edustajan. Asiakastiedot koostuvat ainakin tunniste- ja yhteystiedoista, jotka ovat määriteltyinä EU-tasolla EU
Core Vocabulatoryissa5. Näistä ovat erikseen oikeushenkilöä ja luonnollista henkilöä koskevat tietosisällöt
sekä sijaintia koskevat tiedot. Sijaintitiedot ovat hyvinvointialueen näkökulmasta olennaisia, koska
hyvinvointialueen vastuulla on järjestää palveluita nimenomaan omalla alueellaan. Palvelunjärjestäjä pitää
huolta siitä, että se järjestää tietyt palvelukokonaisuudet ja palvelut. Palveluun voi liittyä palvelunkäyttäjän
lisäksi myös muita ulkopuolisia tahoja eli asian osallisia. Näitä ovat tahot, joita asia koskee tai heitä on asiassa
kuultava, mutta eivät ole varsinaisia palvelunkäyttäjiä. Lisäksi palveluun liittyy myös kansallisen
palvelutietovarannon (PTV) tietomallin sisältämiä asioita (palvelukanava, -piste, organisaatio yms.), jotka
kytkevät hyvinvointialueen käsitemallin kyseiseen käsiteryhmään.
Sekä palvelun järjestämistä että tuottamista varten voidaan tehdä palvelutarpeen arviointia. Yksittäisen
asiakkaan palvelussa palvelutarpeen arvioinnin perusteella tehdään asiakaskohtainen palvelusuunnitelma,
alueellisessa palvelutarpeen arvioinnin tuloksia käytetään palveluiden sijainnin, määrän ja sisällön
kehittämisessä. Järjestämisen kannalta palvelutarvetta tarkasteltaessa kyseessä voi olla harkinnanvarainen
palvelu, velvoittava palvelu tai palvelu, johon kaikilla on subjektiivinen oikeus. Kaikissa tapauksissa palvelulle
ei voida osoittaa selkeää kohderyhmää vaan palvelutarve perustuu väestötietoihin.
Käsitemalli ei sisällä palvelu -käsitettä, sillä sen poisjättämisessä noudatetaan KMR:n tapaa jättää kyseinen
käsite määrittelemättä ja sen sijaan käyttää erikseen käsitteitä palvelutuotos sekä palvelun toteutustapa.

4.3 Päätietoryhmät
Hyvinvointialueiden viitearkkitehtuurissa hyvinvointialueen tarvitsemia tietosisältöjä lähestytään ensisijaisesti
päätietoryhmien näkökulmasta, koska viitearkkitehtuurissa ei ole tarkoituksenmukaista määrittää liian
yksityiskohtaisia tietoja. Arkkitehtuurityön viitekehyksenä käytettävässä JHS 179 -suosituksessa todetaan
päätietoryhmistä seuraavasti: ”Muodostamalla tiedoista päätietoryhmiä voidaan tunnistaa tietovarantoja,
lajitella, luokitella ja nimetä organisaation tai kehittämisen kohteen tietoja ja luoda niistä ylätason tietomalli ja
hallittava hierarkia.” Viitekehyksen mukaisesti myös tässä viitearkkitehtuurissa on sama tavoite, ja
päätietoryhmät auttavat jakamaan tiedot loogisiin tietovarantoihin. Lisäksi päätietoryhmät auttavat näkemään
kokonaisuuden siitä, mitä tietoja hyvinvointialue tarvitsee toimintaansa varten.
Päätietoryhmät on esitetty kuvassa 26. Päätietoryhmät ja tietoarkkitehtuuri laajempana kokonaisuutena ovat
ensisijaisen tärkeitä tiedolla johtamisen näkökulmasta. Kartoittamalla tietoryhmät kattavasti voidaan
varmistaa, että päättäjät saavat tarvittavan ja riittävän tiedon päätöksentekonsa tueksi.

5

https://joinup.ec.europa.eu/release/core-vocabularies-v20
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Dokumentissa kuvattu päätietoryhmien jäsennyksessä on hyödynnetty UNA-konsortion laatimaa
päätietoryhmäkuvausta, jota on täydennetty pelastustoimen päätietoryhmillä.

Kuva 26. Hyvinvointialueen päätietoryhmät.

Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen päätietoryhmissä ovat ne tiedot, joita hyvinvointialue tarvitsee
palveluiden järjestämistä ja tuottamista varten. Hyvinvointialueen järjestämien palveluntuottajien tulee käyttää
näitä päätietoryhmiä omilla tuotantoaloillaan.
Palvelukokonaisuusspesifit päätietoryhmät sisältävät kunkin palvelualueen omiin tarpeisiinsa tarvitsemat
tiedot. Näissä tiedoissa voi olla myös päällekkäisyyksiä esimerkiksi henkilötiedoissa palvelualueen omissa tai
yleisissä potilastietojärjestelmissä. Kuitenkin niiltä osin kuin kyseessä ovat samat tiedot kuin yhteisissä
asiakkuudenhallinnan päätietoryhmissä, niitä tietoja tulisi käyttää sen sijaan, että kerätään samat tiedot
uudestaan.
Tukitoimintojen päätietoryhmät sisältävät ennen kaikkea palvelukeskusten ja kansallisten tukipalveluiden
tiedot, mutta myös muut hyvinvointialueen eri osa-alueille yhteiskäyttöiset tiedot voidaan sijoittaa
tukitoimintojen päätietoryhmiin.

4.4 Loogiset tietovarannot
Päätietoryhmät ja loogiset tietovarannot liittyvät kiinteästi toisiinsa. Päätietoryhmien avulla voidaan
määritellä, millaisia loogisia kokonaisuuksia niistä voi muodostaa ja missä loogisessa tietovarannossa mikäkin
päätietoryhmä on. Päätietoryhmien tapaan loogisten tietovarantojen lähtökohtia ovat muut viitearkkitehtuurit,
ja monet tietovarannoista on esitetty lähdeaineistossa yhdessä päätietoryhmien kanssa.
Eri sidosarkkitehtuureissa loogisia tietovarantoja on käsitelty eri tavoin, eivätkä ne ole välttämättä
yhteismitallisia. Tässä yhteydessä looginen tietovaranto määritellään JHS179:n mukaan toiminnassa tai
palveluissa tarvittavien ja yhteisesti hallittujen tietojen tai tietoaineistojen joukoksi. Looginen tietovaranto
nähdään näin staattisempana kuin esimerkiksi yksittäisen järjestelmän, tietokannan tai rekisterin.
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Niinpä esimerkiksi tietokannan vaihtuessa voidaan tietovarannon silti ajatella säilyvän ja sisältävän saman
tietoaineiston. Looginen tietovaranto sisältää usein useiden tietojärjestelmien tietokantoja tai rekistereitä.
Vastaavasti sama looginen tietovaranto voi sisältää useiden eri tahojen hallinnoimia tietoja, vaikka tiedot
sijaitsisivatkin samassa fyysisessä tietokannassa.
Perustana hyvinvointialueiden viitearkkitehtuurin loogisilla tietovarannoilla on UNA-konsortion laatima
arkkitehtuurikuvaus. Kuvauksessa on käytetty korkeampaa abstraktiotasoa eikä loogisten tietovarantojen
kuvaamisessa ole menty liian yksityiskohtaiselle tasolle, mikä sopii myös viitearkkitehtuuri-tason kuvaukseen.
Loogisten tietovarantojen osalta tulee huomioida, että kaikki esitetyt tietovarannot eivät ole hyvinvointialueen
omia tai sen hallinnassa, vaan hyvinvointialueet joko hyödyntävät niiden tietoa tai tuottavat osan tiedosta.
Varsinainen ylläpitovastuu on kuitenkin toisaalla. Nämä hyvinvointialueen toimintaan liittyvät kansalliset
tietovarannot on kuvattu kuvassa 27. Hyvinvointialueen omat ja sen hallinnassa olevat tietovarannot, sekä
tietovarannot, joissa hyvinvointialue on ylläpitovastuussa, on kuvattu kuvassa 28.
Tietovarantojen osalta Uudenmaan erityisratkaisussa huomionarvoista on, että HUS on oma organisaationsa,
joten sillä on oma rekisterinpitäjyys ja siten mm. erilliset tietovarannot. HUSilla ei myöskään ole
pelastustoimen järjestämisvastuuta, eikä siten myöskään pelastustoimeen liittyviä tietovarantoja.

63

Kuva 27. Hyvinvointialueen toimintaan liittyvät kansalliset tietovarannot. Lähde: UNA.
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Kuva 28. Hyvinvointialueiden tietovarannot. Pohjautuu UNA-konsortion laatimaan arkkitehtuurikuvaukseen.

4.5 Tietovirrat
Tässä osiossa keskitytään kuvaamaan hyvinvointialueen tietovirtoja ensisijaisesti tietojohtamisen
näkökulmasta. Hyvinvointialueen keskeisiä ulkoisia tietovirtoja on kuvattu kuvassa 29. Tietovirrat on eroteltu
tietojen arkaluontoisuuden perusteella niihin, joissa liikkuu asiakas ja potilastietoja (punainen) ja niihin, joissa
ei liiku asiakas- ja potilastietoja (musta)
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Kuva 29. Hyvinvointialueen keskeisimmät ulkoiset tietovirrat.

Kanta-palvelut toimivat ensisijaisena väylänä potilaiden hoitoon liittyvän potilastiedon jakamiseen eri
toimijoiden välillä sekä potilastiedon siirtymiseen kansallisiin tietovarantoihin. Toisiolaki määrittelee
käsittelyperusteet, joilla sosiaali- ja terveystietoja voidaan hyödyntää tietojohtamisessa ja tutkimuksessa sekä
tietoja siirtää eri organisaatioiden välillä (Findata, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). Toissijainen tiedon
käyttö voidaan jakaa jatkuvaluontoiseen ja kertaluontoiseen tiedon hyödyntämiseen. Jatkuvaluontoisella
tiedon hyödyntämisellä tarkoitetaan tiedon käsittelyä ja yhdistelyä säännöllisenä jatkuvana prosessina. Tämän
tyyppistä tiedon käsittelyä on mm. valtakunnalliset rekisteritiedonkeruut ja hyvinvointialueen sisäinen tiedolla
johtaminen. Jatkuvaluontoinen tiedon hyödyntäminen perustuu pääsääntöisesti kyseisen toimijan
lakisääteiseen oikeuteen käsitellä tietoja. Kertaluonteinen tiedon hyödyntäminen on hankeluonteista ja
perustuu tietolupahakemukseen, siihen liittyvään tiedon hyödyntämissuunnitelmaan ja erikseen koostettavaan
tietoaineistoon. Tietolupaviranomainen (Findata) myöntää luvan tiedon hyödyntämiseen, mikäli
hyödyntäminen ei perustu lainsäädännön mukaiseen oikeuteen. Hyvinvointialueella on velvollisuus toimittaa
Findatalle pyydettäessä potilasdataa sisältävät tiedot myös muiden tahojen tiedolla johtamisen tarpeisiin.
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Hyvinvointialueen tiedonantovelvollisuudet muille viranomaisille ja niihin perustuva lainsäädäntö on kuvattu
yksityiskohtaisesti Valtionvarainministeriön ”Tiedonhallintakartta - valtion virastojen ja laitosten
tiedonantovelvoitteet” -dokumentissa (saatavilla syksyllä 2021).
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5

Tietojärjestelmäarkkitehtuuri

Tietojärjestelmäarkkitehtuuri kuvaa toimijan, tässä tapauksessa hyvinvointialueen, keskeiset tietojärjestelmät,
niiden suhteet sekä ominaisuustiedot. Tietojärjestelmäarkkitehtuurin suunnittelussa tavoitteena on
mahdollistaa se, että muodostuva järjestelmäkokonaisuus tukee parhaalla mahdollisella tavalla toiminnalle
määriteltyjä tavoitteita.

5.1 Tietojärjestelmäpalvelut
Tietojärjestelmäpalveluilla tarkoitetaan käyttöliittymän sisältäviä loppukäyttäjäpalveluita (esim.
tunnistautuminen) sekä rajapinnan sisältäviä automatisoituja sovelluspalveluita (esim. sovellusten välinen
tiedonsiirto). Tietojärjestelmäpalveluiden kuvaus (Kuva 30.) ryhmittelee hyvinvointialueen
järjestämistehtävään ja palveluntuotantoon liittyviä tietojärjestelmäpalveluita. Kuvassa 31 kuvataan
hyvinvointialueen
käytössä
olevia
kansallisia
tietojärjestelmäpalveluita
yleisellä
tasolla.
Tietojärjestelmäpalveluiden kuvauksessa on hyödynnetty UNA-konsortion arkkitehtuurityötä.
Tietojärjestelmäpalveluiden voisi muunlaisen jäsennyksen mukaan nähdä sisältävän useampia
tietojärjestelmäpalveluita. Tässä dokumentissa esitetty kuvaustapa on kuitenkin tarkoituksellinen, jotta
tietojärjestelmäpalveluiden määrä saadaan pidettyä kohtuullisena kattavuuden liikaa kärsimättä.
Palvelunjärjestäjän ja palveluntuottajan tietojärjestelmäpalvelut ja niiden välinen jako on viitteellinen ja
havainnollistava. Samoin kuvassa esiintyvän jaon sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluihin
kautta ei sinällään kiinnitetä palveluita eri toimialoille tai rajoiteta sosiaali- ja terveydenhuollon välistä
yhteistoimintaa. Jako sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisiin palveluihin on tehty vain havainnollisuuden ja
nykytilan rajoitusten kuvaamisen vuoksi. Yksityiskohtaisemmissa määrittelyissä ja ratkaisuarkkitehtuurien
kuvauksissa tietojärjestelmäpalveluita on mahdollista käsitellä hienojakoisemmalla tasolla. Tämä kuvaus ei
kokoa eri näkökulmissa ja tarkemmissa määrittelyissä nimettyjä tietojärjestelmäpalveluja. Kuvauksen
ryhmittely ja palvelujen nimeäminen perustuu erityisesti sellaisiin toiminnallisiin kokonaisuuksiin, joihin on
saatavilla sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen käsittelyssä käytettäviä määrittelyjä ja Kantapalveluihin liittyviä määrittelyjä.
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Kuva 30. Hyvinvointialueen tietojärjestelmäpalvelut.
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Kuva 31. Hyvinvointialueen käytössä olevat olennaisimmat kansalliset tietojärjestelmäpalvelut.
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5.2 Tietojärjestelmäkartta
Tietojärjestelmäkartta kuvaa tavoitetilan tietojärjestelmät visuaalisesti tietojärjestelmäkarttana.
Viitearkkitehtuurissa ei tavallisesti kuvata tietojärjestelmiä tarkalla tasolla, mutta tämän dokumentin
esimerkinomainen kuvaus siitä, millaisia tietojärjestelmiä hyvinvointialueella todennäköisesti on, voi
hyödyttää alueita niiden omassa kokonaisarkkitehtuurityössään. Kartassa on kuvattu erikseen
hyvinvointialueen käytössä olevat kansalliset järjestelmät (Kuva 32.) ja hyvinvointialueen tai
tietojärjestelmätoimittajan hyvinvointialueen lukuun ylläpitämät järjestelmät (Kuva 33.). Asiakastietolaki, laki
sähköisestä lääkemääräyksestä, laki sähköisen asioinnin tukipalvelusta sekä turvallisuusverkkolaki asettavat
joihinkin kuvien tietojärjestelmiin kohdistuvia käyttövelvoitteita (Turvallisuusverkon palvelut, Kantatietojärjestelmät, Digi- ja väestöviraston Suomi.fi -palvelut).

Kuva 32. Hyvinvointialueen toimintaan liittyvät olennaisimmat kansalliset tietojärjestelmät (Huom! Osa vasta
käyttöönottovaiheessa).

Hyvinvointialueen käytössä olevia alueellisia tietojärjestelmiä on havainnollistettu kuvassa 33.
Hyvinvointialueilla on käytössä alueellisia järjestelmiä, jotka ovat sekä toimialasidonnaisia (TOSI) sosiaalija terveydenhuollon järjestelmiä, että toimialariippumattomia (TORI) järjestelmiä, kuten talous- ja
henkilöstöhallinnon järjestelmät. Alueilla on myös käytössä erilaisia infrastruktuuriin liittyviä järjestelmiä.
Infrastruktuuriin liittyvissä järjestelmissä on kuvattu myös mm. työasemat ja mobiililaitteet, jotka eivät ole
varsinaisesti järjestelmiä. Ne ovat kuitenkin keskeisiä hyvinvointialueen tietojärjestelmien kokonaiskuvan
havainnollistamisessa, ja ovat siksi kuvattuna tietojärjestelmäkartassa.
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Uudenmaan erityisratkaisu eroaa tietojärjestelmien osalta muista hyvinvointialueista siten, että HUSilla ja
Uudenmaan hyvinvointialueilla on rinnakkaisia järjestelmiä erityisesti TORI-järjestelmien osalta. HUSilla ei
myöskään ole pelastustoimen järjestämisvastuuta, eikä siten myöskään pelastustoimen tietojärjestelmiä.

Kuva 33. Hyvinvointialueen havainnollistava tietojärjestelmäkartta.

Pelastustoimen ICT:n palveluympäristö perustuu hallinnon turvallisuusverkkoon (TUVE) ja sen palveluihin.
Kansalliset turvallisuusverkon palvelut ja niiden vaatimukset tulee huomioida osana hyvinvointialueen ICT
infrastruktuuria. Viitearkkitehtuurin laatimisen aikaan pelastustoimen ja ensihoidon kenttäjohtojärjestelmää
pilotoitiin kahdessa sairaanhoitopiirissä. Kenttäjohtojärjestelmän jatkokehitysohjelman toimikausi on
31.12.2023 asti, jonka aikana eri toimijat ottavat järjestelmän käyttöön valmiuksiensa mukaisesti.
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