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Modulaarisuus ja Yhteensopivuus 

Modulaarinen rakenne, jossa 
vakioidut liityntäpinnat sallivat 

toimivan kokonaisuuden 
rakentamisen. 

 
Moduulit toimivat yhdessä 

sovitun säännöstön mukaan.  
 

AVOIMUUS? 
KUKA OMISTAA 

SÄÄNNÖT? 



Kuvantaminen 

RIS, PACS 

DICOM, HL7 



Kuvantamisen 
arkkitehtuuri 

 
Modulaarinen ratkaisu perustuu 
DICOM-standardiin.  

 
Kuvantamisessa on 
saavutettavissa erva-tasoinen 
ratkaisu, jonka ydin pohjautuisi 
Neagen Oy:n neaLink -
ratkaisuun. 
 
Radiologian kuvien lisäksi myös 
EKG, spirometria, KNF, skopiat ja 
valokuvaus ovat tuettuja (myös 
videot). Vaatimuksena on, että 
asiakirjojen tallennuksessa 
käytetään DICOM-standardia. 
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Terveydenhuollon 
ydinjärjestelmiä 

*)90% tarkkuudella 

 
Vaikka monissa kunnissa on sama 
järjestelmä, niin tiedot eivät 
välttämättä ole yhteisiä. Järjestelmien 
konfiguraatioissa ja tietojen 
kirjaamistavoissa on myös eroja.  
 
Alueellisia ratkaisuja on toteutettu 
mm. Kainuussa ja Keski-
Pohjanmaalla. Näissä alueen yhteistä 
Efficaa käytetään sekä 
perusterveydenhuollossa että 
erikoissairaanhoidossa. 
 
Historian saatossa muodostunut 
järjstelmäkartta on pirstalainen. 
Kommunikaatio järjestelmien välillä 
on heikkoa. Tietojen alueellista 
yhteiskäyttöä ja toiminnan ohjausta 
pitää parantaa. 
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Miten toimitaan 

– Pohjois-Suomen sote –tietohallintoyhteistyö 
• vapaaehtoisuuteen perustuva yhteistoiminta, jossa kaikki 

maakunnat ovat edustettuina 
• alueellisten verkostojen ja luottamuksen rakentaminen 
• kokonaisarkkitehtuuri työvälineenä 
• yhteisten tietojärjestelmäratkaisujen tarpeiden 

tunnistaminen, suunnittelu, toteuttaminen ja käyttöönotto 

– Panostaminen kansalliseen ym. yhteistyöhön eri 
foorumeissa  
• Akusti, YO-sairaaloiden arkkitehtuuriyhteistyö, Kanta, 

Kansa, ym.   
• Yhteentoimivuuden varmistamiseksi kansallinen ja 

alueellinen arkkitehtuuri on avainasemassa 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Tietohallintoyhteistyön rakenne 

Sote-alueen 
tietohallintoyhteistyön 

ohjausryhmä 

Sote-alueen 
tietohallintoyhteistyön 

koordinaatioryhmä 

LAPIO ICT- palvelut 
Tiedot ja 

järjestelmät 

Alueellinen 
organisoituminen 

Lappi 

Länsi-Pohja 

Kainuu 

Keski-
Pohjanmaa 

Pohjois-
Pohjanmaa 

Sote-alueen poliittinen 
ohjausryhmä 

Akusti 

Virkamiespohjainen 
johtoryhmä 

Valmisteluryhmä 

- Yhteistyömallit 
- Hankesalkku 
- Kokonaisuuden 

hallinta 

- Teknologia-
arkkitehtuuri 

- Tietoliikenne 
- Tukijärjestelmät 

- Potilas- ja 
asiakasjärjestelmät 

- Rekisterinpito 



Lähitulevaisuuden yhteistyöaiheita 

• Ydinjärjestelmien tulevaisuuden skenaariot ja tavoitetila 
• Kanta II –hanke – alueellinen yhteistyö 
• Kuvantamistiedot näkyviin  

– Alueellisen yhteentoimivuuden laajentaminen 
– EKG, spirometria, KNF, skopiat ja valokuvaus (myös videot).  
– Osalla toimijoista tarve uudistaa järjestelmiä 

• Sähköiset lähetteet ja palautteet yli shp-rajojen 
– Alueellisen tiedon käytettävyyden parantaminen (PTH  ESH) 

• Kansa 
– Alueen kunnissa on hyvin kirjava joukko sosiaalitoimen järjestelmiä. 

Toimintatavat ovat vaihtelevia. Kansa palveluun liittyminen tulee 
olemaan iso haaste. Osaamiskeskukset ovat valmistelemassa 
tukiprojektia. Järjestelmien uusimisen suunnittelu ja koordinointi 
tietohallintoyhteistyön tukemana. 

• Kokonaisarkkitehtuurityön vahvistaminen 
 



Muutoksen teemat 

Sosiaali- ja terveydenhuollon  
palvelukokonaisuuden hallinta 

Sote -uudistus 

Asiakas- ja potilastiedon käytettävyys ja 
saatavuus 

Kansalaisen oman osuuden  
kasvattaminen palveluprosessissa 



Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuden 
hallinta, sote-uudistus 

Muutos 
• Sote-uudistus 

• Laajemmat palvelutuotannon alueet 
• Sosiaalitoimen ja terveydenhuollon 

integraatio 
• Työnjako PTH ja ESH välillä 

uudistuu 
• Sote-kulut kasvavat väestön ikääntyessä. 

Vaikuttava, osuva ja oikea-aikainen 
palvelu? 

Tavoitteena 
• Kustannussäästöt 
• Palvelujen oikea kohdentaminen – 

asiakkuuksien hallinta 
• Tietojen alueellinen käytettävyys 
• Resurssien joustava käyttö, 

asiakasprosessien sujuvuus  
=> Operatiivista toimintaa tukeva 
toiminnanohjaus 

• Tiedolla johtamisen ratkaisut 
Haaste 
• Sote-uudistus voi aiheuttaa paljon 

järjestelmämuutoksia, kun organisaatiot ja 
taloushallinto uudistuvat 

• Miten sote:n käy? 



Kansalaisen oman osuuden kasvattaminen  
palveluprosessissa 

Internet-pohjaiset ratkaisut tuovat säästöjä ja sujuvuutta  

Sähköiset
asiointipalvelut

Hoito tai käynti

Hyvinvoinnin
tarjotin

Hyvinvointi 

ja terveys

Yhteystietoja

Vert
ai

st
uki

Om
an

 a
kt

iiv
isu

uden 

tu
ke

m
in

en

Apua ark
een

Halpa    -
    K

allis

Muutos 
• Internet tuo palvelut asiakkaan 

luokse. Tekniikan avulla voidaan 
tukea kansalaisen hyvinvointia.  

Tavoitteena 
• Ammattilaisen työkuorman 

keventäminen 
• Asiakas saa ajantasaista tietoa 

omasta palveluprosessistaan 
• Koostettuja palveluja ja ohjausta 
• Tukea oman tilanteen arviointiin 
• Sähköinen asiointi, ajanvaraus, 

omahoito 
• Omien terveystietojen 

kirjaaminen, PHR 
Haaste 
• Integrointi taustajärjestelmiin on 

työlästä ja kallista, koska alueella 
on käytössä kymmeniä PTJ/ATJ 
instansseja. Pitää päästä 
laajempiin kokonaisuuksiin.  

Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut -projekti(ODA) 



Asiakas- ja potilastiedon käytettävyys ja 
saatavuus Muutos 

• Monikanavaisuus 
• Sote-uudistus, palvelutuotannon laajenevat 

alueet 
• Tietojärjestelmien elinkaari 
• Kanta, Kansa –liittyminen 
Tavoitteena 
• Visio, skenaarioiden ja kehityspolkujen 

kuvaaminen. Hankintaprosessin kehittäminen. 
• Modulaarinen arkkitehtuuri 
• Yhteisten, alueellisten ajanmukaisten ratkaisujen 

toteuttaminen tarpeen mukaan 
• Kansallisten palvelujen hyödyntäminen 
• Kansallinen hallinnoija modulaarisen 

tietojärjestelmän määrityksille, standardeille 
Haaste 
• 68 kuntaa, kymmeniä sote-toimijoita, 

pirstaleinen lähtötilanne 
• Hankinnan haasteet, muutoksen hallinta 
• Päätöksenteko 
• Epätietoisuus sote-uudistuksesta 
• Kuntien muiden sektoreiden  huomioiminen 
• Aika – kunnat tarvitsevat selkeitä linjauksia ja 

tulevaisuuden PTJ / ATJ näköalan ”nyt heti”. 
Halutaan välttää virheinvestoinnit. 
 

Case Hailuoto 
 
999 asukkaan Hailuodon kunnassa on käytössä 
perusterveydenhuollon tietojärjestelmä. Kanta-
palveluun ei ole vielä liitytty. Liityntäkulujen lisäksi 
potilastietojärjestelmä kaipaa muutakin 
päivittämistä.  Nämä kulut aiheuttavat kunnan 
talouteen ison loven. 
 
Hailuoto kysyy, mitä arkkitehtuuri tuo? Onko 
mitään mahdollisuutta toteuttaa yhteistä ratkaisua 
tai liittyä johonkin yhteiseen palveluun? 



Esitys päättyy tähän. 

Marko 

Pylkkänen 

2015 

Nyt on tehtävä niitä töitä, jotka tiedetään 
tarvittavaksi, riippumatta sote-uudistuksen 

sisällöstä ja aikataulusta. 


