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 Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin  
kehittämisprojekti (TAPAS) 

http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/tietojarj-sahkoiset-palv/tapas/ 



• VM:n (KuntaIT) rahoituksella toteutettava erillisprojekti, hallinnollinen toteuttaja 

Kuntaliitto 

 

• Viitearkkitehtuurin suunnittelun pääprojekti 11/2010-06/2011 

o Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaisesti kuvattu alueellista ja 

paikallista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri ”2016”  yhteentoimiva 

kansallinen kokonaisuus 

o Kehittämispolku 

o Suositukset terveydenhuollon toimijoille kehittämistä koskevan 

päätöksenteon tueksi 

 

• Arkkitehtuurin hallintamalli 04-09/2011 

o kansallisesti ylläpidettävän viitearkkitehtuurin hallintamalli 

o suositus alueelliseksi kokonaisarkkitehtuurin hallintamalliksi  
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Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen arkkitehtuurin 
kehittämisprojekti - TAPAS 



Projektin osapuolet 
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Viitearkkitehtuuri (referenssiarkkitehtuuri) 

• Rajatun arkkitehtuurikokonaisuuden toimittaja- ja 

toteutusneutraali rakenne 

• Esitys arkkitehtuurikokonaisuuden loogisista osista ja niiden 

välisistä suhteista 

• Arkkitehtuurisuunnittelua haluttuun toteutusrakenteeseen 

ohjaava väline 

• jaettu näkökulmiin: 

• Toiminta 

• Tieto 

• Tietojärjestelmä 

• Teknologia 
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tavoitteena muodostaa viitearkkitehtuurista kehittyvä 
ja ylläpidettävä osa julkisen hallinnon yhteistä 
arkkitehtuuria, johon jatkossa linkitetään myös 
kansallisesta tasolta annettavat velvoittavat 
määritykset (esim. KanTa) 



ALUEELLISEN JA PAIKALLISEN 

KOKONAISARKKITEHTUURIN NYKYTILANNE 

5 



6 

NYKYTILA: ORGANISAATIOT JA ALUEET 



NYKYTILA: ALUEELLISET TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIT 

• Tietojen ajantasaisessa saatavuudessa ja hyödynnettävyydessä on 
tällä hetkellä laajasti tunnistettuja haasteita, jotka korostuvat 
erityisesti tilanteissa, jossa asiakkaat ja palveluprosessit kulkevat yli 
totuttujen organisaatio- ja aluerajojen tai yksityisen, julkisen ja 
kolmannen sektorin, tai terveydenhuollon ja sosiaalihuollon 
palveluntuottajien välillä 

 
• Ei yhtenäistä näkemystä alueellisen ja paikallisen arkkitehtuurin 

kehittämisen tavoitetilasta ja kehittämispolusta sis. KanTa-
palveluiden käyttöönottoon liittyvät ratkaisut 

 



PERIAATTEELLINEN TASO 
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”PERIAATTEELLINEN TASO” 



Laki sosiaali- ja  
terveydenhuollon  

saumattoman  
palveluketjun  

kokeilusta  

Laki  
sosiaali- ja  

terveydenhuollon  
järjestämisen  
kehittämisestä 
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Potilaslaki 

Terveyden- 
huoltolaki 

Sosiaalihuollon 
asiakaslaki 

Henkilötietolaki 

Laki  
sosiaali- ja 

   terveydenhuollon 
asiakastiedon  
sähköisestä  
käsittelystä 

PERIAATTEELLINEN TASO:  
KESKEINEN ASIAKASTIETOHJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA KESKEINEN 
LAINSÄÄDÄNTÖ 



 Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueen kunnallisen 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilasasiakirjat 

muodostavat 1.5.2011 voimaantulleen terveydenhuoltolain nojalla 

terveydenhuollon yhteisen potilastietorekisterin  

 

 Erikoissairaanhoitolain ja terveydenhuoltolain nojalla sairaanhoitopiirien 

kuntayhtymien vastuulla on alueen kunnallisen terveydenhuollon 

tietojärjestelmien yhteensovittaminen 

 

 STM:n asetus erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta edellyttää 

että erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit sopivat sähköisen 

tiedonhallinnan kehittämis- sekä ICT-palveluiden tuottamisyhteistyön 

organisoinnista osana erikoissairaanhoidon järjestämissopimusta.  

 

 

Terveydenhuoltolaki 1.5.2011 
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Arkkitehtuuriperiaatteet 
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Periaate Kuvaus Perustelu Seuraukset 

Ajantasainen 
potilastieto on 
oltava 
käytettävissä 
kaikilla potilaan 
hoitoon 
osallistuvilla 

Tuotettu potilastieto on 
oltava heti muiden sitä 
tarvitsevien tahojen 
käytössä potilaan 
suostumuksen mukaisesti 

Ajantasainen potilastieto 
mahdollistaa tehokkaan ja 
turvallisen  toiminnan  

Ajantasaisen potilastiedon avulla hoidon viiveet 
pienentyvät, potilas saa hoitoa nopeammin ja 
hoitava henkilöstö pystyy keskittymään 
hoitoon, eikä oikean ajantasaisen tiedon 
etsintään. Oikeaan tietoon pohjautuva hoito 
parantaa potilasturvallisuutta ja hoidon laatua. 

Arkkitehtuuria 
kehitettävä 
asiakas-
keskeisesti 

Arkkitehtuuria on 
ensisijassa kehitettävä 
potilasasiakkaiden/kansalais
ten palveluiden ja 
palvelukokonaisuuksien 
näkökulmasta  

Erilaiset 
yhteistoimintamallit ja 
palveluiden 
organisointitavat eivät saa 
vaarantaa tietojen 
saatavuutta ja 
hyödynnettävyyttä  

Toimintaa pystytään kehittämään toiminnan, 
eikä tietojärjestelmien ehdoilla. 
Toimintatapojen ja organisointimallien 
muuttaminen ei pakota tietojärjestelmien 
uusimiseen. 

Tietojärjestelmä ja 
teknologia-
ratkaisut tukevat 
palvelutoiminnan 
tuottavuuden ja 
vaikuttavuuden 
kehittämistä 

Tietojärjestelmä ja 
teknologiaratkaisut tukevat 
palvelutoiminnan 
tehokkuuden ja 
vaikuttavuuden 
systemaattista arviointia ja 
kehittämistä 

Palveluiden ja 
palvelukokonaisuuksien 
tehokkuuden ja 
vaikuttavuuden 
kehittäminen on yksi 
keskeisimpiä toiminnallisia 
tavoitteita, joita myös 
tietojärjestelmä- ja 
teknologiaratkaisujen tulee 
tukea 

Ratkaisut mahdollistavat palveluiden 
tehokkuuden ja vaikuttavuuden seurannan ja 
tiedolla johtamisen. Erilaisilla ratkaisuilla 
voidaan auttaa palveluiden ja niiden 
tuottamiseen tarvittavien resurssien 
suunnittelua ja ohjausta. Lisäksi ratkaisut 
helpottavat ja nopeuttavat tietojen tuottamista 
ja nopeuttavat tiedon hakemista ja 
analysointia sekä mahdollistavat tiettyjen 
tehtävien automatisointia. 

Tietojärjestelmä-
kokonaisuuden 
tulee olla ”avoin” 

Tietojärjestelmäkokonaisuu-
den on oltava modulaarinen 
ja yhteisesti kuvatut ja 
määritellyt toiminnalliset 
kokonaisuudet voivat olla 
tarvittaessa eri toimittajien 
toimittamia. Arkkitehtuuri, 
rajapinnat ja tietorakenteet 
ovat avoimia ja yhteisesti 
kuvattuja 

Kun kokonaisuus on avoin 
ja koostuu modulaarisesti 
erillisistä osista, voidaan 
tietojärjestelmäkoknonaisu
utta kehittää pienemmissä 
osissa ja 
toimittajariippuvuus 
vähenee. 

Toiminnallisten osa-kokonaisuuksien 
kehittäminen ja käyttöönotto nopeutuu. 
Kehittämistä pystytään seuraamaan ja 
ohjaamaan tarkemmin, jolloin riskit 
pienenevät. Toimittajariippuvuus vähenee ja 
toimittajia voidaan tarvittaessa vaihtaa 
helpommin. 

Tapas arkkitehtuuriperiaatteet (=suunnittelua ohjaavat keskeiset periaatteet) 

PERIAATTEELLINEN TASO: ARKKITEHTUURIPERIAATTEET 
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12/2010 



PERIAATTEELLINEN TASO 
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”KÄSITTEELLINEN TASO” 



TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET ASETTEVAT UUSIA 
VAATIMUKSIA TIETOJÄRJESTELMÄRATKAISUILLE 

1.6.2011 
14 

Esim. lisääntyvä valinnanvapaus saa aikaan 
tarpeen palvelutuottaja- ja palvelutietojen 
aluerajat ylittävälle saatavuudelle 

Esim. lisääntyvä sähköisessä muodossa 
olevan tiedon määrä kasvattaa tiedon 
hakemiseen ja hyödyntämiseen liittyvien 
toiminallisuuksien tarvetta (päätöksenteon 
tuki, laadunvarmistus) 
 
Tuki ammattilaisten yhteistoiminnalle, esim. 
konsultaatiotoiminnallisuudet 

Esim. tarve toiminnan tehokkuuden ja 
vaikuttavuuden arvioinnin sähköisille 
työvälineille kasvaa 

Esim. Tieto liikkuminen mahdollistaa 
palveluiden erilaiset järjestämismallit 



Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiorakenteen kehitys ?  

 
1. Sosiaali- ja terveydenhuolto järjestetään ja julkisten 

palveluiden tuottaminen toteutetaan nykyistä laajemmilla 

väestöpohjilla. Tämä tarkoittaa sitä että järjestämis- ja 

tuottamisvastuussa olevien organisaatioiden määrä tulee 

vähentymään 2017 mennessä huomattavasti nykyisestä 

2. Sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palvelut tullaan 

järjestämään jatkossa eheänä kokonaisuutena, joka 

tarkoittanee perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden 

järjestämistä samoissa organisaatiorakenteissa. 

3. Osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista tullaan 

järjestämään myös jatkossa muuta palvelukokonaisuutta 

laajemmilla väestöpohjilla, joka tarkoittaa käytännössä 

vähintään vaativan erikoissairaanhoidon palveluiden tuottamista 

erillisissä organisaatioissa muihin palveluihin nähden. 

4. Palvelujen tuottamis(ja järjestämis?)tavat on räätälöitävä 

kullakin alueella tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan  

1. Metropolialue (pääkaupunkiseutu), 2. Suurten kaupunkien ja 

kehittyvien kaupunkiseutujen alueet, 3. Maaseutuvaltaiset  ja 

haja-asutusalueet 
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Vaihtoehto A: KAKSITASOINEN KUNTA- JA ALUEMALLI 
Vaihtoehto B: KAKSITASOINEN KUNTAMALLI 
Vaihtoehto C: YKSITASOINEN KUNTAMALLI 



PERIAATTEELLINEN TASO 
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”LOOGINEN TASO” 



Tietojärjestelmäarkkitehtuuri: Palveluarkkitehtuuri 

1.6.2011 

 

  Kuva 1. Arkkitehtuurin kypsyystasoja (lähde korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja) 

Tavoitetila 
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ESIM. 



Päätietoryhmät ja loogiset 

tietovarannot 
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ALUEELLISEN JA PAIKALLISEN 

ARKKITEHTUURIN KEHITTÄMISVAIHTOEHDOT 

1.6.2011 20 



KanTa eArkiston tilanne ja eteneminen  

vaikuttaa keskeisesti Tapas-projektissa totetettavaan 

jatkosuunnitteluun 

• siirtymäajan vaiheistus määritelty laissa 

• julkinen sektori 9/2014 

• yksityinen sektori 9/2015 

• Ensivaiheessa tavoitteena rajatun tietosisällön ja toiminnallisuuden 

käyttöönotto, säädetään STM:n asetuksella (vaiheistussuunnitelma 

08/2011?, STM asetus syksyllä) 

• Testaus yhden potilastietojärjestelmän kanssa käynnissä tavoitteena 

suppea (omien tietojen arkistointi) pilotti Kuopion terveystoimessa 

 

 

1.6.2011 21 



1.6.2011 22 

2011 2012 2013 2014 2015

Laki sähköisestä 
lääkemääräyk-
sestä 1.1.2011

Apteekeilla 
eResepti
käytössä 
1.2.2012

Laki saumattoman 
palveluketjun ko-
keilusta voimassa 
31.8.2015 saakka.

Terveyden-
huoltolaki 
1.5.2011

Sähköisen tiedon-
hallinnan operatii-

vinen ohjaus 
THL:lle 1.1.2011 

Laki asiakas-
tietojen 

sähköisestä 
käsittelystä 
1.1.2011

eArkisto yksityi-
sen terveyden-
huollon käytös-

sä 1.9.2015

eArkisto
julkisen 

terveyden-
huollon 
käytössä 
1.9.2014

Yksityisellä
terveyden-

huollolla
eResepti
käytössä
1.4.2014

Julkisella
terveyden-

huollolla
eResepti
käytössä
1.4.2013

Valinnanvapaus 

SoTe-aluemallikokeilut 

ESH-PTH yhteistyö/integraatio 

Työnjaon kehittäminen (ERVA/SHP), esim. ensihoito,päivystys,synnytykset,erityistason toiminnot,jne. 

• Organisaatio- ja palvelurakenteisiin ja palveluihin 
kohdistuvat muutokset aikaansaavat alueellisten ja 
paikallisten ratkaisujen kehittämistarpeita jo 2011-2015 

 
• KanTa ei yksistään (2016 mennessä) ratkaise kaikkia  

kehittämistarpeita, rinnalla tarvitaan alueellisten ja 
paikallisten ratkaisujen kehittämistä  Yhteentoimiva 

kokonaisuus 
 

• Alueellisten ja paikallisten ratkaisujen rinnakkaisella 
kehittämisellä voidaan turvata myös eArkiston onnistunut 
käyttöönotto (selkeämpi kokonaisuus, vähemmän 
itsenäisiä osapuolia) 
 

• Kansallisen tason ratkaisut ainoa pitkällä aikavälillä 
järkevä alueiden ja julkisen ja yksityisen toiminnan 
välisen tiedonvaihdon ratkaisutapa 
 

 



Kansallis-Paikallinen Kansallis-alueellinen 1 Kansallis-alueellinen 2 

Tietovarannot       

Sähköinen arkistointi ja asiakirjojen 
luovutukset Kansallinen Kansallinen Kansallinen 

Keskeiset potilastiedot aktiivikäyttö Kansallinen Kansallinen Kansallinen 

Potilaskertomus aktiivikäyttö Paikallinen Alueellinen Alueellinen 

Tutkimustulokset aktiivikäyttö Paikallinen Alueellinen Alueellinen 

Suostumukset/kiellot Kansallinen Kansallinen Kansallinen 

Henkilön perustiedot Kansallinen Kansallinen Kansallinen 

Henkilön yhteys- ja asiakkuustiedot Paikallinen Alueellinen Alueellinen 

Palvelutapahtumien tiedot Paikallinen Alueellinen Alueellinen 

Hoitosuositukset Kansallinen Kansallinen Kansallinen 

Hoitokäytännöt Paikallinen Alueellinen Alueellinen 

Tiedot palveluyksiköistä ja palveluista Paikallinen Alueellinen Alueellinen 

Tietojärjestelmät ja tietojärjestelmäpalvelut     

Yhteiset palvelut  Paikallinen Alueellinen Alueellinen 

KanTa-liityntä Paikallinen Alueellinen Alueellinen 

Perusterveydenhuolto Paikallinen Paikallinen Alueellinen 

Erikoissairaanhoito Paikallinen Paikallinen Alueellinen 

Työterveydenhuolto Paikallinen Paikallinen Alueellinen 

Suun terveydenhuolto Paikallinen Paikallinen Alueellinen 

Laboratorio Alueellinen Alueellinen Alueellinen 

Kuvantaminen Alueellinen Alueellinen Alueellinen 

Ensihoito Alueellinen Alueellinen Alueellinen 

Sähköinen asiointi Paikallinen Alueellinen Alueellinen 

Erikoisala/toimintokohtaiset Paikallinen Paikallinen Paikallinen 

”KanTa 
+paikalliset 

järjestelmät” 

”KanTa 

+paikalliset 

järjestelmät+ 

alueelliset 

palvelut” 

”KanTa 

+alueelliset 

palvelut ja 

järjestelmät” 
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Kansallis- 

alueellinen 

 

”alueellinen PTJ”  

Minkä tyyppiselle alueelle soveltuu? 
• Malli sopii kaikille alueille joilla riittävä ”infrastruktuuri” 
• Vaatii valmiutta tiiviiseen yhteystyöhön ja yhteisiin 

toimintatapoihin 
• Vaatii vahvan ”omistajan” 
• Suuri ponnistus, vaatii merkittävän alkuinvestoinnin huomioiden 

vanhojen järjestelmien rinnakkaisuus alkuvaiheessa 

Looginen 
tietovaranto 

Käyttöliittymä 

Integraatiokerros 

Looginen kokonaisuus 

Tietojärjestelmäpalvelu 



Paikallinen 
taso 

Kansallis- 

alueellis-paikallinen 

”alueelliset palvelut” 

Looginen 
tietovaranto 

Käyttöliittymä 

Integraatiokerros 

Looginen kokonaisuus 

Tietojärjestelmäpalvelu 

Minkä tyyppiselle alueelle soveltuu ? 
• monituottajaympäristö 
• paljon yksityistä palvelutarjontaa 
• palveluiden tuottamisvastuu hajautunut 
• yhteisten potilaiden ja prosessien määrä "riittävän pieni" 
• ei mahdollisuutta siirtyä yhteiseen järjestelmään 

• raha 
• tahtotila 
• ei tarvetta 



”alueellinen PTJ”  

”alueelliset palvelut”  

Kehittämispolku 

• ORGANISAATIO- JA PALVELURAKENTEIDEN 
MUUTOKSELLA (SUUNTA / LAAJUUS / AIKATAULU) 
KESKEINEN VAIKUTUS KEHITTÄMISPOLKUUN 

 
• HALLITUSOHJELMAN LINJAUKSET ? 

 



Tavoitteena kansallisesti yhteentoimiva kokonaisuus 
Yksi selvitettävä kansallis-alueellisten vaihtoehtojen erikoistapaus 

Alueiden sekä julkisten ja yksityisen 
toimijoiden väliset tiedon yhteiskäytön ja 
välityksen ratkaisut. Kansallisen tason 
merkitys korostuu vaiheittain 

Erityisvastuualuetasoisen yhteistyön 
lisääminen. Tiedon operatiivinen 
hyödyntäminen tarpeellisilta osin ERVA-
aluetasoisesti (”ALUEELLISET PALVELUT” 
ARKKITEHTUURISKENAARIO) 

SHP aluetasoisesti eri toimijoilla pääosin 
yhteiset/yhtenäiset  järjestelmät 



Eteneminen 
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• Pääprojektin tuotokset valmiit ja julkaistaan kesäkuun loppuun 

mennessä 

• Hallintamallin osalta tavoiteaikataulu 09/2011 

 

• Tuotosten julkistamisseminaari  syys-lokakuussa 

 

 

Kiitos ! 
  

 

 

http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/tietojarj-sahkoiset-palv/tapas 


