
TIEDONHALLINNAN 
KEHITTÄMINEN  
 KANSALLISESTI 
 OYS ERVA ALUEELLA 
 SAIRAANHOITOPIIREISSÄ  
 
    SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO 
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tasolla sosiaali- ja terveydenhuollon strategiaa 

Tutkii ja kehittää STM:n ohjauksessa 
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ERVA JÄRJESTÄMIS-
SOPIMUS 



ERVA- JÄRJESTÄMISSOPIMUS 

Sovitaan  tietojärjestelmien kehittämisestä mm. 

” Yhteisen alueellisen tietojärjestelmäkokonaisuuden kehittäminen 
toteutetaan vaiheittain hyödyntäen olemassa olevia ja kustannus-
tehokkaita ratkaisuja. Kehittämistyö pohjautuu kokonais-
arkkitehtuurin lähestymis- ja ajattelutapaan, jossa määritellään 
yhteisesti alueelliset terveydenhuollon toimintamallit, tieto- ja 
tietojärjestelmä-arkkitehtuuri sekä niitä tukevat teknologiset 
ratkaisut”.  

Kehittämistoimenpiteet 2013-2016 

• Muodostetaan alueellinen sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietohallintoyhteistyön ja kokonaisarkkitehtuurin hallinta- ja  
kehittämismalli 

• Yhteinen tietohallintostrategia       

• Kuvataan ja analysoidaan erva-alueen sosiaali- ja terveydenhuollon 
alueellisen  tietojärjestelmäkokonaisuuden nykytila ja tavoitetila ja sekä 
kokonaisuuden kehittämispolku pohjautuen toiminnallisiin tarpeisiin 

      



ERVA- JÄRJESTÄMISSOPIMUS  

• Kuvataan ja analysoidaan erva-alueen sosiaali- ja terveydenhuollon 
alueellisen  tietojärjestelmäkokonaisuuden nykytila ja tavoitetila ja sekä 
kokonaisuuden kehittämispolku pohjautuen toiminnallisiin tarpeisiin 

• Luodaan alueellinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten 
tietojärjestelmähankintojen malli 

• Määritellään yhteinen tietoturva- ja tietosuojapolitiikka sekä 
tietojärjestelmien yhtenäinen käyttäjähallintamalli 

• Kehitetään hyvinvoinnin edistämistä sekä kansalaisten ja ammattilaisten 
sähköisen asioinnin palveluita tukevia tietojärjestelmäratkaisuja yhteisen 
määrittelyn ja hankintojen keinoin 

• Kehitetään tietojärjestelmiä ja teknologiaa alueellisesti yhteisinä 
hankkeina ja hyödynnetään kehittämistyössä ulkopuolisia 
rahoituskanavia 

• Laaditaan suunnitelma sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen 
tietojärjestelmäkokonaisuuden hallitusta uudistamisesta 
suunnitelmakauden jälkeisille vuosille 



 
• Kuvataan tietohallinnon toimintatapaa yhteisesti sovittujen 

kehittämistoimien osalta tietohallintopalveluiden 
tuottamiseksi 

• Tietohallintoyhteistyömallia tullaan esittelemään kaikissa 
Erva sairaanhoitopiireissä  

 
Hallintomallityöryhmän kokoonpano 

PPSHP: Säkkinen Kari, Korpelainen Juha  
Oulun kaupunki: Heikka Juhani, Huotari Markku, Nousiainen 
Timo  
Kainuu sote ky: Romppainen Veijo 
LSHP: Tolonen Vesa-Matti 
LPSHP ja Kokkolan edustus? 
 
STM: Hämäläinen Hannu, Porrasmaan Jari  
Kuntaliitto: Vainio Karri 
Istekki: Kumpulainen Harri 
Konsultti: Dahlberg Tomi 

Alueellisen tietohallintoyhteistyömallin 
hallintamallin kehittämisprojekti 



VAKAVA- HANKE  
VALTAKUNNALLINEN KOKONAISARKKITEHTUURIN SUUNNITTELUN 
JA KUVAAMISEN TUKIPROJEKTI  
 
ORGANISOINTI JA TOTEUTUS KUNTALIITTO YHDESSÄ STM:N KANSSA 
SAIRAANHOITOPIIRIT JA KUNNAT VASTAAVAT ALUEELLISTEN 
PROJEKTIEN ORGANISOINNISTA 
 
RAHOITTAJANA VM 
 
TAVOITEAIKATAULU 1.1.2013-31.3.2014 
 
 
     



POHJOINEN VAKAVA - alueprojekti 

 

• Alueelliset projekti- ja  ohjausryhmät , joissa edustus PPSHP, 
LSHP, LPSHP, KESKI-POHJANMAAn ESH ja PTH, KAINUU,KEMI, 
ROVANIEMI, OULU, KOKKOLA 

 

• Pohjois-Suomen ERVA -alueella on käynnistetty lisäksi kaksi 
hanketta, jotka myöskin tähtäävät kokonaisarkkitehtuurin 
kehittämiseen alueella. 

    - AVAUS -hanke lähestyy arkkitehtuuria palvelujen    

      näkökulmasta,  

    - ONION -hankkeen painopiste on  Tietojen ja   

     Järjestelmien alueella.  

 



Alueella käsiteltävät osakuvaukset 

Toiminta-
arkkitehtuuri 

Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmä-
arkkitehtuuri 

Teknologia-
arkkitehtuuri 

Käsitteellinen 
Taso - MITÄ 

Looginen 
Taso - MITEN 

Fyysinen 
Taso - MILLÄ 

Periaatteellinen 
Taso - MIKSI 
MILLÄ EHDOILLA Arkkitehtuuriperiaatteet 

Rajaukset ja reunaehdot 

Palvelut 

Prosessilista/kartta 

Sidosryhmät 

Käsitekartta 

Koodistot 

Loogiset tietovarannot 

Prosessit-tiedot 

Päätietoryhmät Looginen tietojärjestelmä- 

palveluiden jäsennys 

Tietojärjestelmäpalvelut 

Integraatiomalli 

Järjestelmät-prosessit 

Järjestelmät-tietovarannot 

Prosessikuvaukset 

Fyysiset tietovarannot 

Rajapinnat ja liittymät 

Teknologiavaatimukset 

Tietoturva- ja tietosuojaperiaatteet 

Järjestelmäsalkku 

Palvelutasotavoitteet 

Fyysinen verkkokaavio 

Teknologiakomponentit 

Strategia 

Valvonta- ja hallinta- 

arkkitehtuuri 

Arkkitehtuuria ohjaavat määritykset - sidosarkkitehtuurit 

Tietovirrat 

Toiminnan haasteet, 

tarpeet & tavoitteet 

Teknologiavalinnat 

Roolit 

Organisaatio 

Looginen verkkokaavio 

Alueella 

käsiteltävät 

Lähtötilanne 

Kansallinen malli 

hyödynnettävissä 
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Kokonaisarkkitehtuurin elementit 

Hallintamalli  

ohjaa kehitystä kokonais-

arkkitehtuurin mukaisesti  

• Päätösfoorumit  

• Roolit  

• Vastuut  

Periaatetaso 

luo perustan kokonais-

arkkitehtuurille ja sitä toteuttaville 

projekteilla:  

•Arkkitehtuuriperiaatteet  

•Tietoturvapolitiikat ja -

periaatteet  

•Sidosarkkitehtuurit  

• 

Toiminta-
arkkitehtuuri 

on pää, joka ohjaa 
kokonaisarkkitehtuurin 
suunnittelua.  

Tietoarkkitehtuuri  

 
toimii jalkoina, jonka 
varaan kokonaisuus 
rakentuu.  

Järjestelmä-
arkkitehtuuri  

on selkäranka, joka 
kannattelee kokonais-
arkkitehtuuria ja yhdistää 
osa-alueet toisiinsa.  

Teknologia-
arkkitehtuurin 
  

suunnittelu seuraa muita  
osa-alueita.  

•Lähtökohtana strategia  

•Tavoitteet  

•Prosessit  

•Palvelut  

•Käsitteet  

•Tietovarastot ja 
tietovirrat  

•Masterdata  

•Järjestelmäsalkku  

•Järjestelmien väliset 
liittymät  

•Järjestelmien vastuut  
ja rajaukset  

•Standardit  

•Kehitys- ja 
seurantatyökalut  

•Teknologia-linjaukset  



• Vetovastuu IT-toimijoilla (Avaus, Onion, PPSHP) 

• Keskustelua, mikä kokonaisarkkitehtuurityössä on keskeistä? 

• Toiminta, Tieto, Tietojärjestelmät vai Tekniikka 

• Tietojärjestelmien ja kustannusten nykytilakartoitus tehty  

• Prosessinäkökulmaa pyritty tuomaan esiin 

• Sosiaalityön osuus uhkaa jäädä näkymättömäksi 

• Päämäärä edelleen ? 

• Arkkitehtuuriperiaatteet tullaan hyväksymään ohjausryhmässä 

• Johdon sitouttaminen? 

• Toimijoiden sitouttaminen yhteiseen päämäärään 

 

 



OYS ERVA -> SOTE-
ERVA KESKUSTELUUN 



Järjestämissopimus  
–ICT-yhteistyö koko erva alueella 

Järjestämissuunnitelma 
- Alueellinen ICT-yhteistyö 

OYS ERVA (esh) 

PPSHP LPSHP LSHP Kiuru Kainuu 

Perusterveydenhuollon yksiköt 

OSKE 

? 

Kunnat 

”Sote-ERVA” (pth, 
sos, esh) 



OYS ERVA- PTH- SOS keskusteluun 
 

• Ydinprosessi - minkä tulisi olla focuksessa? 

• Mitä näkökulmaa painotetaan (toiminta, tieto, tietojärjestelmät vai 
tekniikka) 

• Erva järjestämissopimus vs. VAKAVA kokonaisarkkitehtuurityö 

• Millä tavalla alueemme toimijat näkyvät/osallistuvat näiden isojen 
linjojen luomiseen? 

• Sosiaalitoimen näkymä Erva-järjestämissuunnitelmassa? 

 

 

 


