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HYVINVOINTIALUEEN ICT-VALMISTELUN TAUSTAA

Hankkeessa työskentelee ~15 ICT-asiantuntijaa.

Budjetti on vuoden 22 osalta n. 23 milj. € - yhteensä 92 milj € vuoteen 2026 mennessä

Tavoitteiden taustalla ICT-muutossuunnitelma / ICT-hankehakemus



TIETTYJÄ UUDISTUKSEN KANSALLISIA 
OMINAISPIIRTEITÄ (ICT-NÄKÖKULMA) 1/2
21 tulevaa hyvinvointialuetta perustetaan samanaikaisesti
 Kaikki yhtäaikaisesti liikkeellä – samat resurssien ja teknologisten haasteiden edessä.

 Alueet ovat tietyllä tavalla erilaisia – kullakin omat järjestelmäratkaisut, teknologiat ja toiminnalliset 
ratkaisut. 
-> syntyy 22 erillistä ratkaisua ja ICT-kokonaisuutta /  eivät ole täysin identtisiä tai monistettavia.

Se tehdään 2020-luvun digitalisaatioympäristössä– jolloin useat toiminnot on jo 
”sähköistetty” tai toimivat sähköisillä alustoilla.

Lähdemme tietyllä tavalla tyhjästä, muttemme tyhjältä pöydältä.
 siirtymäkauden yli täytyy turvata nykyiset palvelut ja ICT-toiminnot

 samalla rakentaa rinnalla uutta ympäristöä.



TIETTYJÄ UUDISTUKSEN KANSALLISIA 
OMINAISPIIRTEITÄ (ICT-NÄKÖKULMA) 2/2
Samanaikaisesti meillä on menossa siirtymä seuraavan generaation / sukupolven 
sote/hyve APTJ-ratkaisuihin.
 toimialakohtaisista erillisratkaisuista – kohti keskitettyjä APTJ-järjestelmäkokonaisuuksia (esim. 

apotti, Esko jne.)

Pelastustoimen ja ensihoidon osalta menossa ja käynnistymässä siirtymä kansallisesti 
keskitettyihin ICT-ratkaisuihin ja palveluihin (TUVE, KEJO, jne.)

Kyse on yhteiskunnan kannalta kriittisistä ICT-palveluista ja toiminnoista, johon 
kohdistuu tietoturva ja kyber-riskejä – houkuttelevia maaleja – tietoturvaperusta 
joudutaan rakentamaan huolella.



MIKSI HANKE?

Hajanaiset tietojärjestelmät

Valtava määrä integraatioita

Eri teknologiaratkaisut

Instansseja paljon

Teknologiakumppaneita ja päällekkäisiä IT-sopimuksia paljon

Tieto ei liiku

ICT-infrat osa kuntien nykyistä infraa

Ei yhtenäistä arkkitehtuuria

IT-tuki hajallaan

Tulevan tietohallinnon organisointitarve

Yhteinen sähköinen asiointi

Ylläpito ja hallinnointi hankalaa

Tietojohtamisen tarpeet

Kansalliset raportointivelvoitteet



LAPIN ICT-TILANNE (SOTE-TIETOJÄRJESTELMÄT)

Hajanaiset tietojärjestelmät

Instansseja paljon



SOTE-TIETOJÄRJESTELMIEN NYKYTILANNE (LAPPI)
Instansseja paljon

Hajanaiset tietojärjestelmät



LAPIN SOTE-TIETOJÄRJESTELMÄKARTTA PÄÄTIETOJÄRJESTELMITTÄIN 2021



ESH – JÄRJESTELMÄT (LAPPI)
LPSHP JA LSHP hyvin pitkälle samat tietojärjestelmät (ESKO, Oberon, Neagen)
 Yli sata kriittistä järjestelmää – kullakin toimijalla omansa

Järjestelmiä ei ole rakennettu yhteen toimiviksi ja ne ovat toisistaan erillään

Niiden sisällä on satoja kriittisiä integraatiota, joiden hallittu purkaminen hidastaa 
niiden yhdistämistä

Valtava määrä integraatioita

Hajanaiset tietojärjestelmät
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Kuntien puolella yleensä
Integraatiot terveydenhuollon 
järjestelmien välillä.

Sosiaalipuolen järjestelmien 
integraatiot ovat 
ajanvaraukseen ja 
talousjärjestelmiin.

Erillisiä tietovarasto- tai 
raportointiratkaisuja kuntien 
puolella ei integraatioiden 
osalta näkynyt.

Integraationäkymä kuntien nykytilasta
Ei yhtenäistä arkkitehtuuria

Valtava määrä integraatioita



HAVAINTOJEN YHTEENVETO – INTEGRAATIOT

Nykyisessä järjestelmäarkkitehtuurissa on tunnistettu yli 700 integraatiota. Syynä tähän 
ovat:
 Tietojärjestelmien suuri lukumäärä yleisesti,

 Toiminnallisesti rinnakkaisten järjestelmien määrä eri organisaatioissa.

 Edellä mainittujen tietojärjestelmien välisten suorien integraatioiden osuus lukumäärästä.
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Valtava määrä integraatioita



LAPIN ICT-PALVELUTUOTANTO

2 sairaanhoitopiiriä

21 kuntaa, jotka tuottaneet ICT-palvelut 
eri tavoin 



PERUSTIETOTEKNINEN YMPÄRISTÖ (LAPPI)

LapIT LSHP LPSHP

KUNNAT

Päällekkäisiä IT-sopimuksia paljon

IT-tuki hajallaan

Eri teknologiaratkaisut





TAVOITTEET

KAKSI KESKEISTÄ TAVOITETTA :

TAVOITETILA 2023 : ICT-palveluiden haltuunotto ensisijaisesti kriittisten ja 
välttämättömien palveluiden osalta.
 Syyskuun -2021 lopussa valmistuu nykytila-analyysi, tavoitetila ja projektikortit tämän tavoitteen 

toteuttamiseksi

TULEVAISUUDEN KEHITYSSUUNNITELMA 2030: 
 Samanaikaisesti pitää tiedostaa tulevaisuuden APTJ ja ICT-infran tavoitetila

 Tiekartta lyhyen aikavälin ratkaisuista – kohti tulevaa – jotta nyt tehtävät investoinnit olisivat linjassa 
tulevien ratkaisuiden kanssa



HENKILÖSTÖHALLINTOJÄRJESTELMÄKOKONAISUUS –
TOTEUTUSVAIHTOEHDOT

Kuvaus

• Laajennetaan LPSHP:n HR-järjestelmät 
ulottumaan koko hyvinvointialueelle

• HR-toimintojen nykyisistä ulkoistuksista 
Sarastialle luovutaan

Kuvaus

• Hankitaan In house –palveluntuottajalta 
(oletus, Sarastia) kilpailuttamatta HR-
järjestelmäkokonaisuus

• Toteutetaan HR-tehtävät (myös 
palkanlaskenta) HVA:n omana työnä

Kuvaus

• Hankitaan In house –palveluntuottajalta 
(oletus, Sarastia) kilpailuttamatta HR-
järjestelmäkokonaisuus

• Ainakin osa HR-tehtävistä ulkoistetaan ko. 
kumppanille (Esim. palkanlaskenta)

B: In house -palveluntuottajan
järjestelmäkokonaisuuden käyttäminen

A: LPSHP:n järjestelmäkokonaisuuden
käytön laajentaminen

C: Henkilöstöhallinnon ulkoistaminen
in house -palveluntuottajalle

(Järjestelmä on palveluntuottajan oma)

Kuvaus

• Kilpailutetaan HVA:lle oma HR-
järjestelmäkokonaisuus

D: Uuden järjestelmäkokonaisuuden
hankkiminen

Järjestelmä valinnat 
Vaihtoehdot kartoitetaan
SWOT analyysi
Toimenpidesuositus



LAPIN HVA:N KEHITYS - TIEKARTTA
Ratkaisu-
kokonaisuus

Ratkaisumalli tässä skenaariossa 2022 2023 2024 2025

PTH-järjestelmät 2023 käynnistetään nykyjärjestelmillä. Esko- tms. 
viivästymisen takia joudutaan välissä konsolidoimaan
järjestelmiä, jotta esim. sähk. asiointia saadaan eteenpäin. 

Sosiaalihuollon
järjestelmät

Lähdetään liikkeelle nykyisillä sosiaalihuollon järjestelmillä. 
Esko-sosiaalihuollon viivästyksen takia sos-järjestelmien 
yhtenäistäminen Kanta-liittymän takia kuitenkin 2023 
lopussa.

ESH-järjestelmät 2023 LSHP:n ja LPSHP:n instanssit ovat erilliset, mutta 
2024 aikana ko. instanssit yhdistetään HVA Esko ESH:ksi

Tahe-järjestelmät Toteutetaan HVA:lle yhdet järjestelmät. Osa 
yhtenäistämisestä (esim. taloussuunnittelu tms.) venyy, 
haasteita integraatioissa.

Tietoliikenne Kootaan verkot yhteen, mutta harmonisointi osoittautuu 
vaikeaksi ja toteutetaan vasta 2023-2025 aikana.

Kapasiteettipalvelut Kootaan kunnilta HVA:lle siirtyvien järjestelmien alustat 
LapITin saliin. Optimoidaan konesaliratkaisu paloittain.

AD Kootaan kaikki nykyiset AD:t muutamaan AD:hen 2023 
alkuun. Luodaan rinnalla HVA-AD, siirto sinne 2023 aikana

Integraatiopalvelut Toteutetaan uudet (esim. Tahe-integraatiot) integraatiot 
LSHP:n Enskaan, harmonisoidaan 2023-2024

Sähköinen asiointi Laajennetaan OmaVirtua puuttuviin ”organisaatioihin” 2023, 
aletaan syventää sähköistä asiointia systemaattisesti 2024

Tietovarasto /
tiedolla johtaminen

Edetään 2023 SHP:iden Kaira-järjestelmällä ja Xreportsilla. 
Otetaan Kaira HVA:n tietovaraston pohjaksi

Esko
TNG

PegasosPegasos
PegasosLifecare
Mediatri

Yhteinen 
Sos

Sos.järj
Sos.järjSos.järj

Proconsona

Esko LPSHP

Esko LSHP Esko LSHP jatketaan

Esko LPSHP jatketaan

HVA Esko
ESH

THTH
HRHR

HVA TH

HVA HR

HVA TH:lla jatketaan

HVA HR:lla jatketaan

Verkko
Verkko

Verkko

HVA-
Verkko, 

MVP

HVA-Verkon 
jatkokehitys

Verkon harmonisointi ja 
hallinnan kehittäminen

AD
ADAD HVA-AD HVA-AD:lla jatketaan

LPSHP-sali
LSHP-sali
Kuntien & 
LapIT salit

Kahdennettu 
HVA-sali

Kapasiteetin virtualisoinnin ja pilveistämisen kehittäminen

LPSHP-sali
LSHP-sali

LPSHP Enska
LSHP Enska
LapIT Enska

HVA-Enska HVA-Enskalla jatketaan
LPSHP Enska

LapIT Enska
LSHP Enska

Jatketaan 
kolmikolla

VIrtu.fi
(laajennettu)

Virtu.fi

Muut

OmaVirtun laajempi jatkuva kehitys, 
mahdollisesti alustateknologian vaihto

Virtu-pienkehitys

Väliaikaisratkaisu

LapIT-sali

LPSHP-sali
LSHP-sali

ADAD

Kaira

Xreports

Alue Omni360

Alue Lifecare

Alue Omni360 jatk

Alue Lifecare jatk

AD

Alue Saga

Effica
Abilita

Mediatri

HVA-Kairaa kehitetään tiedolla johtamiseen jatkuvastiHVA-Kaira
Kaira,

perusraportit

Una Ydin
Asiakas

360
näkymä

Alue Saga jatk





VALMISTELUN TILANNE   1/2

TORI-KOKONAISUUS
Cloudia – sopimuksenhallintajärjestelmä käyttöönotettu

-sopimusten syöttäminen ja keruu käynnissä
Kokonaisarkkitehtuurityö käynnistynyt
Taloushallinnon osalta päätös : Intime plus kokonaisuus – projekti käynnistynyt
Henkilöstöhallinnon osalta päätös : Sarastia oy – Personec Ratkaisut on tehty 2023 loppuun saakka
Merkittävä määrä TAHE- integraatiota kuntien ja kuntayhtymien 

TOSI-KOKONAISUUS
Nykyjärjestelmiin lakisääteiset rekisterimuutokset
Vaten periaatteellinen linjaus -- soten APTJ – kokonaisuuden tukeudutaan Esko – asiakastietojärjestelmäkokonaisuuteen

Ei omana kilpailutuksena
Modulaarinen ratkaisu ( yhteistyössä Esko systemsin kanssa)

SOS -- vaatimusmäärittely – käynnissä kilpailutus (kilpailullinen neuvottelumenettely)
ESH 
PTH -- Eskon tuotekehitystyö -- laajennus
SUUN TH -- käynnissä kilpailutus – tarjousten vertailu käynnissä
Toiminnan ohjaus -- Eskon tuotekehitystyö -- laajennus



VALMISTELUN TILANNE   2/2
ICT-infran osalta yhteistyösopimus maaliskuun loppuun LapIT oy kanssa kartoitustyön 
ja esiselvityksen tarkennuksen osalta

Hankesuunnitelmassa on tosin jo linjattu ICT-infran osalta keskeiset suunnitelmat ja 
niiden periaatteet

Joitakin järjestelmien (TORI ja TOSI) yhdistämisiä edessä ennen 2023 aloitusta

Useita kilpailutuksia käynnistymässä/käynnistynyt viestintä, asianhallinta, tahe-
komponenttien osalta, puhepalveluiden osalta
 Ensi sijainen tavoite hyödyntää Inhouse toimijoiden ja Hanselin-puitesopimusjärjestelyitä



LOPUKSI

 2023 aloituksen osalta tullaan hyvin pitkälle turvautumaan nykyinfraan ja nykyisiin tietojärjestelmiin 
(lähinnä hyödyntämään nykyisiä ICT-laitteita, lisenssejä, sote-tietojärjestelmiä)
 Turhat konsolidoinnit vältetään – niiden hyöty on pieni suhteessa niiden kustannuksiin / riskeihin

 Hankintalaki uudessa järjestämislaissa on edelleen tiukka – useimmiten edettävä uuden kilpailutuksen kautta. 

 Joiltakin osin voidaan laajentaa nykyjärjestelmiä – vain tarpeellisilta osin – kuitenkin vuoden 2023 loppuun saakka .

 Merkittävät muutokset / haasteet vuoden 2022 aikana kohdistuu kuntien ICT-infraan ja 
tietojohtamisen infraan


