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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
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Kokonaisarkkitehtuurirakenne

15.3.2018 Mikko Huovila3

Pääarkkitehtiryhmä 
(Jari Porrasmaa)

Asiakastietojen 
käsittely 

(Anna Kärkkäinen)

Asiointi ja omahoito 
(Teemupekka 

Virtanen)

Toissijainen käyttö 
(Mikko Huovila)

Yksilöllistetty 
lääketiede 

(Satu Tissari)

Tietoarkkitehtuurin ohjausryhmä (THL)



KA päätöksenteon tukitoimintona

Päätöksenteko

- Toiminta- ja taloussuunnittelu

- Toiminnan ja tietohallinnon 

kehityskohteiden priorisointi

- Hankesalkun hallinta

- Yksittäisten projektien johtaminen

KA päätöksenteon tukitoimintona

- Tavoitetilojen suunnittelu ja 

arkkitehtuurilinjausten laadinta

- Kehityspolkujen suunnittelu

- Hankkeiden arkkitehtuuriohjaus ja 

yhteensovitus
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Arkkitehtuuriohjaus
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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
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SOTE KA – KUVAUSTEN PÄIVITYS

 Tulossa päivitetty arkkitehtuurikuvaus: Sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakas- ja potilastietojen kansallinen kokonaisarkkitehtuuri

 arkkitehtuurikuvausten päivitysprojekti ollut käynnissä vuodesta 
2017: THL, STM / THL / Kela Kanta-projektien ohjausryhmän 
käynnistämänä

 kommentointikierros tulossa: viimeistely saatavien kommenttien 
pohjalta

 Tulokset erityisesti Sote KA- ja/tai asiakas- ja potilastieto-
alaryhmälle pohjaksi ja jatkokehitettäväksi
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SOTE KA – KUVAUSTEN PÄIVITYS

 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen kansallinen 
kokonaisarkkitehtuuri

 Korvaa aiemmat dokumentit

– Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri -
Periaatteet ja yhteiset linjaukset THL Ohjaus 12/2015

– Terveydenhuollon potilastietojen käsittely ja valtakunnalliset 
tietojärjestelmäpalvelut 2016 - Sosiaali- ja terveydenhuollon 
valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri. THL Ohjaus 10/2015

– Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittely ja valtakunnalliset 
tietojärjestelmäpalvelut - Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen 
kokonaisarkkitehtuuri, Tavoitetila 2020 v. 1.0 THL Ohjaus 9/2015
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PÄIVITYKSEN PÄÄPERIAATTEITA

 kaikille kuvauksille käytttötarkoitukset: mihin ainakin tarkoitettu: 

– hankkeille ja projekteille pohjaksi; asioita joita voidaan hyödyntää hankkeissa, esim. 
periaatteet, kehittämistavoitteet, säädökset; peruskuvaukset / katalogit: ”yhteisiä 
raameja”

– muutosvaikutusten arvioinnissa (toimijat, sidosryhmät, prosessit, tietokokonaisuudet)

– arkkitehtuurinmukaisuuden arviointi

 yksityiskohdat siirretty tarkempiin määrittelyihin 

 Kajakki-hanke ja sen materiaalit oli yhtenä pohjana 

 EI kehittämispolkua osana kokonaisuutta

– Mutta elementtejä kehittämispolku

– Mm. Kanta osalta esim. julkaisusuunnitelma tarkoitus linkittää tulevaan 
kehittämispolkuun. 
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