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Etunimi Sukunimi

Kokonaisarkkitehtuurin tilanne
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Ryhmän tehtävät 
• Vastata sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan 

suunnittelusta ja ylläpidosta

• Vastata sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen kokonaisarkkitehtuurin kehityspolun 
suunnittelusta ja ylläpidosta

• Kuulla kokonaisarkkitehtuurin kehittämisessä sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen 
tietohallinnon neuvottelukuntaa, SOTE- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen strategista 
ohjausryhmää sekä muita keskeisiä uudistukseen liittyviä toimielimiä

• Valmistella päätöksiä vaativat asiat STM:n ohjausosaston johtoryhmälle yhteistyössä DITI-
yksikön kanssa 

• Tukea sosiaali- ja terveydenhuollon lainvalmistelua ja sen toimeenpanoa erityisesti 
toiminnan, tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen liittyvissä kysymyksissä.

• Arvioda ja ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeita kokonaisarkkitehtuurin 
mukaisuuden toteuttamisessa

19.1.20173 Mikko Huovila 



Kokonaisarkkitehtuurirakenne

Mikko Huovila4

Pääarkkitehtiryhmä 
(Jari Porrasmaa)

Asiakastietojen 
käsittely 

(Anna Kärkkäinen)

Asiointi ja omahoito 
(Teemupekka 

Virtanen)

Toissijainen käyttö 
(Mikko Huovila)

Yksilöllistetty 
lääketiede 

(Satu Tissari)

Tietoarkkitehtuurin ohjausryhmä (THL)



Arkkitehtuuriohjaus

19.1.2017 Mikko Huovila5

SOTE KA

Kanta 
(THL / KELA)

Maakunnat ja 
tuottajat

STM:n hallinnonalan 
SOTE-viranomaiset

SoteDigi oy

Muut rahoitettavat 
hankkeet



Keskeiset tavoitteet 2018

• Tavoitetila-arkkitehtuuri(t) päivitetty 

ja julkaistu

• Uusi rakenne

• Uusi julkaisutapa (esim. 

verkkosivusto)

• Kehittämispolku kuvattu tuleville 

vuosille ja sen priorisointimenettely

• Keskeisten arkkitehtuurilinjausten 

ja kehittämispolun vieminen 

päätöksentekoon

• Tuki STM:n ohjaustehtäviin

• Alaryhmien toiminta käynnistynyt 
ja niillä selkeät työsuunnitelmat

• Arkkitehtuurityön menetelmiä 
selkiytetty ja määritelty

• Hankkeiden 
arkkitehtuurinmukaisuuden 
arviointimenettely

• Mallinnusvälineen käyttö

• Arkkitehtuurilinjausten 
toteutumisen seuranta hankkeissa

• Arkkitehtuurityön hyötyjen 
arviointimalli

Mikko Huovila19.1.20176



Mikko Huovila / STM HSO Tieto

Tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet

19.1.20177



SOTE tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet

Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Q4/2018 Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Q4/2019

25.1.20188 Mikko Huovila

Valtakunnallisten toimijoiden 

arkkitehtuuri 
(THL, KELA, LUOVA + muut keskeiset)

Järjestämisen tietomalli v. 0.5

Tiedolla johtamisen tietojärjestelmä-

ratkaisujen esiselvitys

Järjestämisen 

tietomalli v. 1.0

Järjestämisen 

tietomalli v. 0.7

SoteDigi OY:n tiedolla johtamisen ratkaisujen toteutus

Maakuntien tiedolla johtamisen ratkaisujen toteutus

Valtakunnallisten toimijoiden tietojärjestelmäratkaisujen toteutus

Järjestämisen 

tietomalli v. 1.x



SOTE-rakenteen ohjauksen ja johtamisen tietopohja

26.4.2018 Mikko Huovila9

Valtakunnalliset viranomaiset ja ministeriöt

Maakunta järjestäjänä

Tuottaja 

A

Tuottaja 

B

Tuottaja 

C

Tuottaja 

D

Valtakunnalliset keruut

(esim. KUVA-mittarit)

Maakunnan johtamisen 

tieto 

(ns. järjestämisen 

tietomalli)

Valtakunnalliset kyselyt asiakkaille

Maakuntien kyselyt asiakkaille

Asiakkaat



Sote-KUVA mittarit, 
kansallisessa kokonais-
tarkastelussa
keskeiset mittaritTHL 

arviointiraportin tiedot

Maakuntien oman raportoinnin ja keskinäisen 
benchmarking- toiminnan  tieto, maakunnan oman 
raportin tietopohja

Maakunnan  sisäisessä järjestämistoiminnassa ja 
palvelujentuottaja vuorovaikutuksessa  käyttämä data

Palvelujen tuottajien omassa toiminnassaan käyttämä data

Kansallisesti kerättävä ja raportoitava ja toimijoiden oma datapohja

KUVA

Maakunnan tietoallas/
tietovarastotaso

mm. kliinisen 
laadun data

Mikko Huovila

Alue-
kehitys

VM/maakuntatieto-ohjelma
kokoaa alueiden seurantamittari
aluekehityssateenvarjon alle 

26.4.2018 10



THL arvioi maakuntien suoriutumisen

26.4.2018 Mikko Huovila 11



10.10.2017 Mikko Huovila12



Lupaviranomainen

VRK

Palvelun-
tuottajat

Sote-tietoallas
Maakunta
+liikelaitos

Maakunnan tietoallas

THL

Luova

Raportointivälineet

Analytiikkapalvelut

Rajapinnat, 
mm. avoin data

Kela

Soteri

Muut lähdejärjestelmät

Potilas-, apteekki- ja 
asiakastietojärjestelmät, 

mm. setelijärjestelmät

Kanta-palvelut

Valinnanvapaus-
järjestelmät

Hilmo, Avohilmo

Muut THL:n rekisterit

Etuustiedot

Muut tiedon 
latauskeinot

Sivutietoallas 
maakunnan 

käyttöön

Sivutietoallas 
THL:n käyttöön

Sivutietoaltaat

Vain tiedot, joita ei 
saatavilla Kannasta

Kansalaiset palveluiden 
käyttäjinä

Maakunta
+liikelaitos

THL

Luova

Kela

Kansalaiset

Tiedon tuottajat Tiedon hyödyntäjät

Maakunnan tietoallas

Hilmo, Avohilmo

Muut THL:n
rekisterit

Raportointi- ja 
tilastovälineet

Raportointi- ja 
tilastovälineet

Tiedon 
virtualisointiratkaisut

Relaatiotietokannat

Tiedon laadunhallinta

Pseudonymisointi ja 
anonymisointi

Tiedon haku- ja 
jalostusteknologiat

Tekoälyn ja analytiikan 
taustajärjestelmät

Objektitietovarannot 
(on-premise ja 
pilvipohjaiset)

Klusterointi ja tiedon 
segregaatioratkaisut

Tiedostopalvelut

Lokitus- ja 
valvontamekanismit

Rajapintasovellukset ja 
muut mikropalvelut Muut tiedon 

hyödyntäjät

Organisaatiotiedot

VTJ-tiedot

Palvelutietovaranto

Tietoturvallisen 
käyttöympäristön palvelut

VRK
Palvelu-

tietovaranto



TIEDOLLA JOHTAMINEN, OHJAUS JA TUTKIMUS 

(TOISIOKÄYTTÖ)

2018 2019 2020 2021 2022

Ensihoidon tietovaranto

Valtakunnallinen raportointipalvelu

Järjestäjän työkalut ja tiedolla 

johtamisen välineet vaihe 1
Järjestäjän työkalut ja tiedolla 

johtamisen välineet vaihe 2

Kanta-tietojen toisiokäytön 

mahdollistaminen (tietoallas)

Sosiaalihuollon valtakunnalliset seurantatiedot

Kanta Big Data

(analytiikka, ennusteet, tekoäly)

Valtakunnalliset laaturekisterit

Yksityiset ja työterveys osaksi kansallisia 

tiedonkeruita

Palvelutuotannon seurantapalvelu

Palveluoperaattorin 

käynnistäminen ja ICT

VRK

THL

KELA

Kanta (THL, KELA, SOTE-

organisaatiot)

SoteDigi Oy

Toteuttajaa ei sovittu



Ajankohtaista THL:n tietopohjahankkeesta

• Uusia tiedontuotantolinja

• Asiakaspalautemalli

• Kirjaamisen parantamisen osahanke

• Uusia indikaattoreita KUVA/Arviointi

• Tietoikkuna-proto proto.thl.fi/tietoikkuna

Mikko Huovila2.3.201815



Valtakunnalliset viranomaiset ja ministeriöt

•Maakuntien talouden ohjausVM

• SOTE-palveluiden lainsäädäntö ja ohjausSTM
• SOTE-palveluiden seuranta ja arviointi

•Kansalliset tilastot ja rekisteritTHL
• SOTE-palveluiden luvitus ja valvonta

• PalveluntuottajarekisteriLUOVA
• Kanta-palvelut

• Valinnanvapauden tietojärjestelmäratkaisutKELA

Mikko Huovila2.3.201816



Yhtiöt

• SoteDigi

• Soten kehitysyhtiö

• Ensimmäiset tehtävät

• Integraatioalusta

• Asukkaan palvelut

• Järjestäjän työkalut ja 
tiedolla johtaminen

• Vimana

• Laaja joukko tehtäviä (mm. 
tietoverkot,  käyttäjähallinta, 
asianhallinta, Suomi.fi –
palveluiden tuki, verkkosivut, 
valtion järjestelmät, 
pelastustoimi,

• Käynnistysvaiheessa 
järjestäjän työkalut

Mikko Huovila17 2.3.2018

Maakuntien esitys järjestäjän työkaluista 
ja työnjaosta olennainen

Keski-Suomi ja Uusimaa tehnyt pohjaesityksen



Etunimi Sukunimi

Tietojohtamista koskeva 
lainsäädäntö SOTE-
uudistuksessa

25.6.201818



Sosiaali- ja terveydenhuollon seuranta ja arviointi 
Järjestämislain 31 § ( esityksen mukaan voimassa 1.1.2020->)

• Maakunnan on seurattava alueensa väestön hyvinvointia ja terveyttä, järjestämänsä 
sosiaali- ja terveydenhuollon laatua ja vaikuttavuutta, kustannuksia ja tuottavuutta sekä 
sitä, miten asiakkaiden palvelujen yhteensovittaminen on toteutunut. Lisäksi maakunnan on 
seurattava palvelutuotantonsa toimintaa ja taloutta sekä verrattava sitä muiden tuottamien 
palvelujen laatuun, vaikuttavuuteen ja tuottavuuteen.

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävänä on seurata ja arvioida väestön hyvinvointia 
ja terveyttä sekä maakuntien järjestämää sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos laatii sosiaali- ja terveysministeriölle 26 §:n mukaisten valtakunnallisten 
tavoitteiden laadinnassa ja maakuntien kanssa käytävissä neuvotteluissa tarvittavat selvitykset 
sosiaali- ja terveydenhuollon tilasta ja toteutumisesta. Selvitykset julkaistaan julkisessa 
tietoverkossa.

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrää 1 momentin mukaisen seurannan 
vähimmäistietosisällön, mukaan lukien 7 ja 8 §:än mukaiset hyvinvointikertomukset. Maakuntien 
on toimitettava seurantatiedot Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sen määräämällä 
tavalla.

• Maakunnalle palveluja tuottavien yksityisten palvelun tuottajien on toimitettava 1 
momentissa tarkoitetun seurannan edellyttämät tiedot maakuntien ja Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen käyttöön Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittelemällä tavalla.

25.6.201819 Mikko Huovila ja Helena Raula



Tietojohtaminen toissijaisen käytön laissa ja THL-laissa
(voimassa heti lain hyväksynnän jälkeen)

• Toisiolain 41 §:n mukaan tietojohtamistarkoituksessa sote-palvelunantajalla 
on oikeus suoraan lain nojalla käsitellä sen omassa toiminnassa syntyneitä 
tai sen omiin rekistereihin tallennettuja tietojohtamisen kannalta 
välttämättömiä tietoja 

• lisäksi käyttölupaviranomainen voi tuottaa tarvittavan anonymisoidun
vertailuaineiston, jos palvelunantajan on tarpeen verrata omaa toimintaansa 
muiden palvelunantajien toimintaan

• THL-lain 5 §:ssä säädetty THL:n tiedonsaantioikeuksista mm. väestön 
hyvinvoinnin ja terveyden seuraamiseen, sote-toiminnan ohjaamiseen, alan 
asiantuntijatyöhön ja tutkimukseen

• Tiedonsaantioikeudet mahdollistavat THL:n sote-uudistukseen liittyvät tehtävät

• Mahdollisuus tietojen palauttamiseen

25.6.201820



Ensisijainen käyttö Toissijainen käyttö

Järjestäjä Tiedolla johtaminen

(Järjestämislaki 31 §,

Toisiokäytön laki 41 §)

Tuottaja Asiakkaan palvelu ja 

potilaan hoito

(Järjestämislaki 58 §, 

SOTE substanssilait,

asiakastietolaki, sos

asiakasasiakirjalaki,

potilasasiakirja-asetus)

Tiedolla johtaminen 

(Toisiokäytön laki 41 §)

25.6.201821 Mikko Huovila



Muu lainsäädäntö

• Toisiokäytössä huomioitava myös muu keskeinen lainsäädäntö

• Tietosuoja-asetus

• Henkilötietolaki / tietosuojalaki

• Potilasasiakirja-asetus 

• Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki

• Arkistolaki

• Tietojen käsittelyä koskevat keskeiset muut velvoitteet koskevat myös 

toisiokäytön ratkaisuja

• Rekisterinpito ja käyttötarkoitus

• Tietojen tarkastusoikeus

• Arkistointi ja säilytysajat

25.6.201822 Mikko Huovila


