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Tämä dokumentti on tuotettu kolmen yliopistosairaanhoitopiirin, Pirkanmaan sairaanhoito-
piirin (PSHP), Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (PSSHP) ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopii-
rin (VSSHP) yhteistyönä, huomioiden myös sairaanhoitopiirien alueet ja niiden tarpeet.

Dokumentti kuvaa tavoitteita ja ratkaisumalleja yhtenäisen palvelutuotannon kehittämiseksi
alueidensa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Dokumentissa esitetty tavoitearkkitehtuuri on työ-
suunnitelma, joka saattaa vielä kokonaan muuttua, toteutua vain osittain tai jopa sellaise-
naan.

Dokumentin tavoite on tuoda esitetyt ratkaisumallit avoimeen keskusteluun markkinatoimi-
joiden arvioitaviksi ja kommentoitaviksi. Dokumentin avulla osallistuvat organisaatiot voivat
avoimemmin suunnitella palvelutuotantonsa tietojärjestelmäarkkitehtuuria yhdessä järjestel-
mätoimittajien kanssa huomioiden avoimuuden ja tasapuolisuuden.

Tässä dokumentissa esitetyt tavoitteet ja ratkaisumallit ovat kirjoitushetken työolettamia, joi-
hin valmisteluun osallistuneet organisaatiot pyrkivät, mutta eivät ole vielä lopullisesti sitoutu-
neet. Kuvatut ratkaisut voivat siis vielä muuttua markkinoilta saatavan palautteen tai osallis-
tuvien organisaatioiden tarpeiden muuttuessa.

TÄMÄ ASIAKIRJA EI OLE HANKINTAILMOITUS EIKÄ TARJOUSPYYNTÖ, EIKÄ SEN JULKAISEMI-
SELLA ALOITETA TARJOUSKILPAILUA. TÄMÄ ASIAKIRJA EI VELVOITA HANKINTAYKSIKKÖÄ
TOTEUTTAMAAN VARSINAISTA HANKINTAA. DOKUMENTIN POHJALTA KÄYTÄVÄ KESKUS-
TELU JA SIINÄ YHTEYDESSÄ KERROTUT ASIAT EIVÄT SIDO OSAPUOLIA MILLÄÄN TAVALLA
SUHTEESSA MAHDOLLISEEN MYÖHEMMIN TOTEUTETTAVAAN HANKINTAAN TAI HANKIN-
TOIHIN.
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Tiivistelmä

Tämä dokumentti on tuotettu kolmen yliopistosairaanhoitopiirin, Pirkanmaan sai-
raanhoitopiirin (PSHP), Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (PSSHP) ja Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) yhteistyönä. Dokumentti esittää suuntavii-
voja tavoitearkkitehtuurista sote-palvelutuotannon tietojärjestelmille monitoimit-
tajaympäristössä.
Tavoitearkkitehtuurilla tavoitellaan toimintaympäristöä, joka mahdollistaa

· yhtenäisten palveluketjujen ja niistä muodostuvien palvelukokonaisuuk-
sien tuottamisen asiakkaille

· yhtenäisen tuotannon suunnittelun ja ohjauksen sote-ammattilaisille
· nykyistä paremmin sote-ammattilaisten osallistumisen toiminnan ja tieto-

järjestelmien jatkokehittämiseen
· muutosjoustavuuden, siis pystyy mukautumaan uusiin teknologioihin ja

toimintamalleihin nopealla aikataululla

Dokumentissa esitetään kuinka tavoitteiden toteutuminen edellyttää nykytilan-
netta laajempaa yhteentoimivuutta sekä toiminnan että tietojärjestelmien tasolla.
Dokumentti tuo esille tarpeen laajentaa yhteentoimivuus nykytilanteen rajapinto-
jen integroitavuudesta 1) hyödynnettävien tietosisältöjen yhtenäistämiseen sekä
2) yhteisiin tietosisältöihin kohdistavien toimintaprosessien yhtenäistämiseen.

Yhteentoimivuuden toteuttamiseksi dokumentti esittää tietojärjestelmäarkkiteh-
tuurin rakenteen jäsentämistä ISA-95 standardin mukaisesti. ISA-95 määrittää
organisaation toiminnan ja tuotannon suunnittelu ja ohjausjärjestelmien roolit
arkkitehtuurissa sekä miten ne muodostavat yhtenäisen kokonaisjärjestelmän.
Standardin mukaisesti organisaation palvelutuotannon hallinta jakautuu ajallisiin
vaiheisiin ennakoivasta toiminnan suunnittelusta tuotannon suunnittelun kautta
tuotantohetken ohjaukseen ja takaisinkytkentänä takaisin suunnitteluun.

Yhtenäistetyn tavoitearkkitehtuurin toteuttamiseksi dokumentti suosittaa seu-
raavien toiminallisuuksien kehittämistä

· Hyödynnettävien asiakkaan ja organisaation resurssi tietojen yhtenäi-
nen hallinta, sisältäen master ja referenssi datan hallintaratkaisujen
(MDM) käytön merkittävää laajentamista

· Tuotannon suunnittelun eriyttäminen erillisjärjestelmäksi, jossa tuotan-
tohetken päivittäistoiminnan ohjaus voidaan tehdä keskitetysti

· Yhtenäisen tuotannon ohjausratkaisu digitalisointialustalla, joka mah-
dollistaa palvelupolkujen jatkokehittämisen toiminnan tarpeisiin standar-
doitujen prosessi- ja säännöstöjen pohjalta

Dokumentissa esitetty tavoitearkkitehtuuri voidaan toteuttaa laajennuksena ny-
kyjärjestelmiin, ja mahdollistaa jatkossakin keskeisten sote-toiminnan järjestel-
mien, kuten potilastietojärjestelmien, asiakastietojärjestelmien, laboratorio- ja
kuvantamisjärjestelmien säilymisen erillisratkaisuina. Dokumentissa ehdotettu
ratkaisumalli kohdistaa näihin järjestelmiin mahdollisia tarpeita rajapintojen ke-
hittämiseen. On kuitenkin huomioitava, että samat rajapintojen kehittämisvaati-
mukset säilyvät vaikka pitäydyttäisiin nykymuotoisissa suorien integraation rat-
kaisuissa.
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1. Johdanto

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöön kohdistuu mittavia muutostar-
peita tulevien vuosien aikana. Näissä muutoshankkeissa asiakkaille tarjottavia
palveluita kehitetään yhtenäisimmiksi palveluketjuiksi ja -kokonaisuuksiksi.

Palveluketjujen toteuttaminen itsessään hajaantuu useisiin erillisiin tuottajaor-
ganisaatioihin ja näiden organisaatioiden tuotannossa hyödynnetään useita hy-
vinkin erityyppisiä tietojärjestelmiä. Kilpailutuksen tarjoaman kustannustehok-
kuuden ja toimintaympäristössä vaadittavan muutosjoustavuuden varmista-
miseksi tämä tilanne on myöskin toivottavaa, tarkoittaen ettei koko palvelutuo-
tannon tietojärjestelmien keskittäminen suuriksi kokonaisuuksiksi muutamalle
järjestelmätoimittajalle ole tavoiteltava ratkaisu.

Näin ollen on tarve määrittää palvelutuotannon tavoitearkkitehtuuri, jonka poh-
jalta sote-tietojärjestelmiä voidaan jatkossakin kehittää joustavasti ja tarvittaessa
hankkia useilta eri markkinatoimijoilta, kuitenkin siten, että hankittavat järjestel-
mät voidaan hallitusti ja kustannustehokkaasti liittää osaksi olemassa olevia jär-
jestelmiä.

Tässä dokumentissa esitetään suuntaviivoja tavoitearkkitehtuurista sote-palve-
lutuotannon tietojärjestelmille, joka

· mahdollistaa yhtenäisten palveluketjujen tuottamisen asiakkaille
· mahdollistaa yhtenäisen tuotannon suunnittelun ja ohjauksen sote-am-

mattilaisille
· on muutosjoustava, siis pystyy mukautumaan uusiin teknologioihin ja toi-

mintamalleihin
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2. Sote-palveluiden kehittämisestä

Kansalaisille tarjottavien palveluiden kustannustehokas kehittäminen edellyttää
sote-ammattilaisten keskinäisen yhteistoiminnan parantamista. Yhteistoimin-
nan kehittäminen jakautuu (Kuva 1)

1. toimintatapojen yhtenäistämiseen
2. tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämiseen
3. sekä toimintaa ja tietojärjestelmiä yhteen liittävien ratkaisumallien kehit-

tämiseen.

Kuva 1: Yhteentoimivuuden edistämisen 3 keskeistä osa-aluetta

Toiminnan tasolla tämä tarkoittaa yhtenäisempää toiminnan ja resursoinnin
suunnittelua, ohjausta ja hallintaa, jossa ratkaisumallina on jo pitkään hyödyn-
netty organisaation sisäisen toiminnan hallintaan suunnattuja toiminnanohjaus-
järjestelmiä (Enterprise Resource Planning, ERP) ja asiakkuuden hallintaan
kohdennettuja järjestelmiä (Customer Relationship Management, CRM). Sote-
kentässä hyödynnettävien asiakas- ja potilastietojärjestelmien voidaan nähdä
sisältävän molempia piirteitä, eli niissä perinteisesti on ylläpidetty sekä tietoja
asiakkuuksista, että ohjattu organisaation sisäistä toimintaa.

Toiminnanohjaus voidaan jakaa joko osakokonaisuuksiin, kuten toimialakohtai-
siin ratkaisuihin tai keskittää organisaation toiminnanohjaus yhteen keskitettyyn
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ratkaisuun. Toiminnanohjauksen hajautuessa useaan osakokonaisuuteen, ku-
ten se pääosin nykyjärjestelmissä hajautuu, eri osien roolit ja keskinäinen toi-
minta tulee määrittää.

Tietojärjestelmien tasolla yhtenäisten palvelupolkujen mahdollistaminen tarkoit-
taa nykytilannetta paljon laajemman yhteentoimivuuden saavuttamista. Nyky-
järjestelmissä yhteentoimivuus saavutetaan avoimina tiedonsiirtorajapintoina
(ns. API-talous). Ongelmana siinä kuitenkin on, että laajassa joukossa rajapin-
toja, siirrettäviä tietosisältöjä ei ole yhtenäistetty, jolloin tietosisällöllisesti tieto-
järjestelmien välillä ei nykyisellään ole kattavaa tai riittävää yhteentoimivuutta.

Ilman toimintojen yhteentoimivuutta käsiteltävän tiedon merkitys suhteessa toi-
mintaan käsitellään eri tavoilla jokaisissa tietoa käsittelevissä järjestelmissä.
Toimintojen yhteentoimivuuden suhteen nykytilanne on kaikista heikoin, sillä
toimintojen yhteentoimivuus tapahtuu jokaisessa järjestelmäintegraatiossa ta-
pauskohtaisesti, joten toimintojen yhteentoimivuuden alueella on selkeästi tar-
vetta uusille ratkaisumalleille.

Ehkäpä kaikkein tärkeimpänä kehittämiskohteena on tarpeen edistää ratkai-
suja, jotka mahdollistavat sote-ammattilaisten toiminnan ja tietojärjestelmissä
tapahtuvien toimintojen muodostaman kokonaistoiminnan yhtenäisen kehittä-
misen ja ohjaamisen. Yleisiä ratkaisumalleja tällä alueella ovat organisaation
toiminnan mallipohjainen kuvaaminen ja näitä kuvauksia hyödyntävät ns. mata-
lan kynnyksen sovelluskehitysympäristöt, joita myös kutsutaan digitalisointi-
alustoiksi. Näiden molempien ratkaisumallien tavoitteena on varmentaa toimin-
nan tarpeiden huomioiminen mahdollisimman hyvin jo tietojärjestelmän suun-
nitteluvaiheessa, sekä tarjota mahdollisuus nopean kehityssyklin toiminnallisiin
muutoksiin jo käytössä oleviin tietojärjestelmiin.
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3. Palvelupolkujen ja palvelukokonaisuuksien hallinta

Sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) toiminnassa yhtenä kehittämisen keskei-
senä painopisteenä on asiakkaille tarjottavien palveluiden yhtenäistäminen laa-
jemmiksi palvelukokonaisuuksiksi. Nämä palvelukokonaisuudet jakautuvat asi-
akkaiden asiointitarpeen mukaisiksi palvelupoluiksi, jotka kytkevät yhteen sote-
ammattilaisten tarjoamat palvelut.

Yleistetyn sote-asiakkuuden toimintamallin mukaisesti palvelukokonaisuus voi-
daan jakaa kuuteen eri vaiheeseen (Kuva 2).

Kuva 2: Sote-asiakkuuden yhteisen yleistetyn toimintamallin päävaiheet1

Avattaessa yleistettyä toimintamallia kattamaan sote-asiakkaiden erimuotoisia
palvelutarpeita ja niistä muodostuvia vaihtoehtoisia palvelukokonaisuuksia, ko-
konaiskuva alkaakin kuvastaa palveluiden järjestämiseen liittyvää ongelmatiik-
kaa. Erilaisten tapauskohtaisten toimintakokonaisuuksien kirjo on hyvin suuri,
mikä heijastuu suoraan laajaan kirjoon erilaisia yhteistoiminnan tarpeita eri
sote-ammattilaisten ja heidän käyttämiensä tietojärjestelmien välillä (Kuva 3).

Kuva 3: Esimerkki sote-toimintamallista muodostuvien erilaisten
palvelupolkujen ja palvelukokonaisuuksien kirjosta

1 SOTE KA: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuuden yhteinen toimintamalli
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4. Tietojärjestelmien välisestä yhteentoimivuudesta

Yhtenäisten palvelupolkujen kustannustehokas toteuttaminen vaatii sote-am-
mattilaisten keskinäisen toiminnan ja tietojärjestelmien välisen yhteentoimivuu-
den lisäämistä. Toiminnan keskinäistä yhteentoimivuutta tarvitaan, jotta sote-
asiakkaalle voidaan joustavasti tarjota vaikuttavia ja oikea aikaisia palveluita.
Palvelupolut eivät siis voi olla vain tiukasti ennalta määriteltyjä kokonaisuuksia,
koska asiakkaiden tarvitsemien erilaisten vaihtoehtoisten palvelukokonaisuuk-
sien määrä on hyvin suuri. Vaikkakin yleisimpiin palvelukokonaisuuksiin on tar-
peen määritellä yleiset palvelupolut, asiakkaiden tulee voida joustavasti liikkua
eri palvelupolkujen välillä ja pystyä tarvittaessa olemaan yhtäaikaisesti useam-
malla esimääritellyllä palvelupolulla.

Tietojärjestelmien semanttiselle yhteentoimivuudelle on useita tasoja, tässä yh-
teydessä määritämme yhteentoimivuuden 4 eri tasolle; käyttökokemus, toimin-
nallisuus, tietosisällöt ja tiedonsiirto (Kuva 4).

Kuva 4: Tietojärjestelmien välisen yhteentoimivuuden tasoja

Yhteentoimivuuden tasot rakentuvat esitetyn mukaisesti alhaalta ylöspäin.
Jotta voidaan hyödyntää yhtenäisiä tietomalleja, tulee ensin olla käytössä yhte-
neväinen tapa siirtää ja jakaa tietoa. Yhtenäiset palvelupolut vaativat minimis-
sään yhteentoimivuutta kolmella alimmalla tasolla, hyvän käyttökokemuksen
tarjoaminen vaatii myös käyttävyyden yhtenäistämistä.
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Kuva 5 heijastaa yhteentoimivuuden tasot yleistettyyn tietojärjestelmäarkkiteh-
tuuriin, kun yhteentoimivuutta tarkastellaan organisaation toiminnan päävaihe-
den (toiminnan suunnittelu, tuotannon suunnittelu, toiminnan ohjaus, tuotannon
ohjaus) pohjalta.

Kuva ilmentää tietojärjestelmien välisen yhteentoimivuuden toteutumista ns.
horisontaalisina ja vertikaalisina integraatioina. Vertikaalinen integraatio määrit-
tää jokaiselle hyödynnettävälle tietojärjestelmälle yhtenäisen jaon sisäisiin osa-
kokonaisuuksiin ja vakioidut rajapinnat näiden sisäisten osakokonaisuuksien
välille. Horisontaalinen integraatio määrittää sitten yhtenäiset rajapinnat hori-
sontaalisesti vertikaalisessa jaossa määritettyjen osakokonaisuuksien välille.

Kuva 5: Yhteentoimivuuden vaatima horisontaalinen ja vertikaalinen
integroitavuus tietojärjestelmille

Laajan yhteentoimivuuden saavuttaminen edellyttää tietojärjestelmien sisäisten
toimintojen jaon vakioituihin osakokonaisuuksiin.

Seuraavassa luvussa määritetään toiminnan- ja tuotannonohjauksen jakautu-
mista erillisiin osakokonaisuuksiin, jonka pohjalta tietojärjestelmien jakautumi-
nen erilaisiin osiin voidaan määritellä.
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5. Toiminnan ja tuotannon ohjauksen terminologiasta

Toiminnan- ja tuotannonohjauksen terminologia on suomen kielessä hyvin kir-
javaa. Hyvin useasti toiminnan- ja tuotannonohjauksen välille ei tehdä eroa,
vaan käsitteet ovat ns. toistensa synonyymejä.

Yleisesti toiminnanohjauksen nähdään viittaavan tietojärjestelmään, jonka
avulla ohjataan yrityksen toimintaa integroimalla keskeiset yrityksen toiminta-
prosessit ja niihin liittyvät tietosisällöt yhtenäiseen keskitettyyn hallintaan. Tuo-
tannonohjaus, silloin kun siitä puhutaan erillisenä käsitteenä, nähdään toimin-
nanohjauksen osatoimintona, ei omana erillisenä kokonaisuutenaan.

Tässä dokumentissa toiminnan- ja tuotannonohjausta lähestytään teollisuu-
dessa 80-luvulta lähtien hyödynnetyn ISA-95 standardin mukaisen jaottelun
kautta. Standardin mukaisesti organisaation palvelutuotannon hallinta jakautuu
ajallisiin vaiheisiin ennakoivasta toiminnan suunnittelusta tuotannon suunnitte-
lun kautta tuotantohetken ohjaukseen ja takaisinkytkentänä takaisin suunnitte-
luun (Kuva 6).

Kuva 6 Palvelutuotannon toteutustasot ISA-95 -standardissa

Näiden eri vaiheiden toiminallisuuksia on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva
7). Näiden vaiheiden hyödyntäminen organisaatiossa tapahtuu useimmiten eri
käyttäjäryhmien toimesta ja käyttö tapahtuu usein ajallisesti eri aikaan suh-
teessa palvelun tuottamiseen.
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Kuva 7: Palvelutuotannon jakautuminen toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen,
sekä tuotannon suunnitteluun, ohjaukseen ja kehittämiseen

Ajallisesti toiminnan suunnittelu tapahtuu selkeästi ennen palvelun tuottamis-
päivää, tuotannon suunnittelu tuottamispäivänä tai muutamaa päivää ennen,
toiminnan ohjaus tuottamispäivänä ja tuotannon ohjaus palvelun tuottamishet-
kellä (Kuva 8).

Kuva 8: Toiminnan suunnittelun ja ohjauksen, sekä tuotannon suunnittelun ja
ohjauksen ajallinen suhde palvelun tuottamiseen nähden

Kuten aiemmin oli kuvattu, niin asiakas voi olla yhtäaikaisesti hyödyntämässä
useampaa palvelupolkua, ja näiden palvelupolkujen eri vaiheita toteuttavat eri
palveluntuottajien yksiköt. Nämä palveluntuottajat hyödyntävät useita erilaisia
tietojärjestelmiä toiminnan suunnitteluun, tuotannon suunnitteluun, toiminnan
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ohjaukseen, tuotannon ohjaukseen ja tuotannon kehittämiseen. Jotta asiakkai-
den palvelukokonaisuus voidaan pitää yhtenäisenä, niin hyödynnettävien tieto-
järjestelmien tulee tukea aiemmin esiteltyjä horisontaalisia ja vertikaalisia integ-
raatioita (Kuva 5).

Seuraava luku esittää ratkaisumalleja, joiden pohjalta nykytilan tietojärjestelmä-
arkkitehtuuria voidaan jatkokehittää yhtenäisen palvelutuotannon tarpeisiin.
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6. Nykytilanteen tietojärjestelmäarkkitehtuurista

Edellisissä luvuissa on perusteltu millaisia periaatteita ja ratkaisumalleja digi-
taalisten palvelukokonaisuuksien toteuttaminen vaatii tietojärjestelmäarkkiteh-
tuurilta. Seuraavissa luvuissa esitellään yksi kerrallaan esitettyjen periaatteiden
mukaisia muutoksia ja/tai lisäyksiä nykymuotoiseen sote-tietojärjestelmäarkki-
tehtuuriin ja lopuksi esitetään koostettuna ehdotelma loogisen tason tavoiteark-
kitehtuurista.

Esitetty tavoitearkkitehtuuri on konseptitason kuvaus, joka pääosin keskittyy
määrittämään tietojärjestelmien keskinäisen ohjauksen ja keskeisten tietovirto-
jen näkökulmia. Eri muotoisiin hallintaratkaisuihin, kuten käyttäjä- ja käyttöval-
tuuksien hallintaan, käytön valvontaan, ja tietoturvaan liittyviä toiminallisuuksia
ei tässä yhteydessä ole otettu kantaa, vaan niiden määrittäminen on jätetty
myöhempään vaiheeseen.

Nykytilassaan sote-tietojärjestelmäarkkitehtuurit voidaan yleisesti esittää seu-
raavan kuvan (Kuva 9) mukaisesti.

Kuva 9: Nykytilanne tietojärjestelmistä suhtautettuna toiminnan ja
tuotannon suunnittelu- ja ohjausvaiheisiin

Yllä olevassa kuvassa tietojärjestelmät on ryhmitelty neljään eri yhdistelmään
sen mukaisesti miten ne sisältävät toiminnan suunnittelun, tuotannon suunnit-
telun, toiminnan ohjauksen ja tuotannon ohjauksen toimintoja;
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Järjestelmä
tyyppi

Kuvaus Esimerkkejä

Järjestelmä X toiminnan suunnittelu
tuotannon suunnittelu
toiminnan ohjaus
tuotannon ohjaus

Laboratoriojärjestelmät, Ku-
vantamisen järjestelmät, Poti-
lastietojärjestelmät, Väline-
huolto

Järjestelmä Y tuotannon suunnittelu
toiminnan ohjaus
tuotannon ohjaus

Potilasryhmäkohtaiset hoidon
seurantajärjestelmät

Järjestelmä Z toiminnan ohjaus
(ml. ns. kirjausjärjestelmät)

Sähköiset oirearviot, digihoito-
polut, mobiilikirjausjärjestel-
mät, analytiikkaratkaisut

Järjestelmä W toiminnan suunnittelu Työvuorosuunnittelu, Osaami-
senhallinta

Kuva 9 näyttää että nykyisellään tietojärjestelmien välinen yhteentoimivuus
määrittyy vain järjestelmien välisten kahdenvälisten integraatioiden kautta.

Nykyisellään hyvin suurta osaa järjestelmien välisistä rajapinnoista ja niiden tie-
tosisällöistä ei ole standardoitu. Näin ollen jokainen erillinen tietojärjestelmä si-
sältää toiminnallisuutta, jossa yhtenäistetään järjestelmien välittämiä tietosisäl-
töjä, suunnitellaan ja ohjataan osaltaan tuotantoa, sekä osallistutaan kokonais-
toiminnan ohjaukseen. Tästä johtuen muutokset kokonaistoimintaan heijastu-
vat muutoksina suureen joukkoon olemassa olevia tietojärjestelmiä, jolloin
muutosten tekeminen on sekä aikaa vievää, että kallista.
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7. Välitettävien tietosisältöjen hallinta

Ensimmäinen korjausehdotus nykytilanteeseen on keskittää arkkitehtuurissa
olemassa olevien järjestelmien välinen tietosisältöjen yhtenäistäminen yhteisiin
tiedonhallintapalveluihin (Kuva 10).

Kuva 10: Keskitetyt tietosisältöjen yhtenäistämispalvelut

Tietosisältöjen hallintakerros määrittää kolme erillistä palvelua,
1) master- ja referenssidatan hallinta palvelun

(Master Data Management, MDM),
2) asiakkaan tietojen hallinnan
3) resursointitietojen hallinnan

Tietosisältöjen hallintakerroksen määritys ei tässä dokumentissa ota vielä kan-
taa, mitkä palvelutuotannossa hyödynnettävät tietosisällöt hallinnoidaan yhtei-
sessä MDM-ratkaisussa ja mitkä tietosisällöt hallinnoidaan jossain toiminnan
suunnittelu- tai tuotannon suunnittelujärjestelmässä.

Keskeistä tavoitearkkitehtuurin näkökulmasta on se, että mikään hyödyntävä
järjestelmä ei käytä masterdataa suoraan ns. master-järjestelmästä, vaan käyt-
tää sitä tietosisältöjen hallintakerroksen kautta. Tällä ratkaisumallilla master da-
tan konkreettista tallennuspaikkaa voidaan tarvittaessa vaihdella ilman että
hyödyntäviin järjestelmiin tarvitsee tehdä muutoksia.
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8. Tuotannon suunnittelun yhtenäistäminen

Seuraava uusi kokonaisuus tavoitearkkitehtuuriin on yhtenäistetyn tuotannon
suunnittelujärjestelmän mukaanotto (Kuva 11). Yhtenäinen tuotannon suunnit-
telu tehostaa toimintayksiköiden työskentelyä koostamalla tarvittavat tietosisäl-
löt yhtenäiseen suunnittelujärjestelmään. Tämä mahdollistaa useiden nykytilan-
teessa manuaalisesti tehtävien työvaiheiden automatisoinnin tuotannon suun-
nittelujärjestelmässä. Tällaisista tuotannon suunnittelujärjestelmistä on käytetty
nimeä päivittäistoiminnan ohjaus.

Kuva 11: Tuotannon suunnittelun eriyttäminen erilliseen järjestelmään

Tuotannon suunnittelujärjestelmä ja suunnitteluun tarvittavien tietosisältöjen
hallinnointi on tietoisesti eroteltu erillisiin kokonaisuuksiin. Tällä ratkaisumallilla
tietosisältöjen hallinnointia, ja sen osana koostamista, voidaan hyödyntää jous-
tavasti muissakin tietojärjestelmissä, kuten erimuotoisissa toiminnan suunnit-
telu- tai ohjausjärjestelmissä.
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9. Yhtenäinen digitalisointialusta tuotannonohjausratkaisuksi

Edellä esitetyt ratkaisumallit (välitettävien tietosisältöjen hallinta, erillinen tuo-
tannon suunnitteluratkaisu) vähentävät muutosten vaikutusten leviämistä eri
tietojärjestelmiin, mutta eivät kuitenkaan mahdollista nopeiden muutosten teke-
mistä tilanteessa, jossa suurinta osaa tiedonsiirtoprotokollia välitettäville tietosi-
sällöille ei ole standardoitu. Tätä tarkoitusta varten tarvitaan tuottajaorganisaa-
tioissa määritettävien toimintaprosessien ja toimintaan liittyvien säännöstöjen
digitalisointia tukevaa digitalisointialustaa (Kuva 12).

Kuva 12: Digitalisointialusta muutosjoustavuuden toteuttamiseen

Digitalisointialustalla on keskeinen rooli toiminnan ja tietojärjestelmien yhteen-
sovittamisessa. Se mahdollistaa toiminnan tarpeiden täsmällisemmän määritte-
lyn muodossa, jota voidaan suoraan hyödyntää tietojärjestelmien konfiguroin-
nissa ja jatkokehittämisessä kulloisiinkin toimintatilanteisiin.

Digitalisointialustalla on myös tärkeä rooli organisaation ydinprosessien (asiak-
kaiden palveluiden tuottamisen) ja tarvittavien tukiprosessien (esim. talous- ja
henkilöstöhallinnon, tekniikan, ateria- ja siivouspalveluiden) yhteensovittami-
sessa. Kun näissä tuottajaorganisaation eri toiminnoissa hyödynnetään hyvin-
kin erilaisia toiminnallisia ja teknologisia ratkaisuja, niin tarvitaan jokin koko-
naistoimintaa yhteen liittävä toiminnan rakenne.
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10. Tavoitearkkitehtuurin uudet ratkaisumallit

Edellisen luvun kuva (Kuva 12) koostaa keskeiset ratkaisumallit, joilla osallistu-
vien organisaatioiden kehittämistarpeita voidaan toteuttaa muutosjoustavasti ja
kustannustehokkaasti.

Koostettuna uudet ratkaisumallit ovat
· Välitettävien tietosisältöjen hallinta

o Master Datan hallinta (MDM)
o Asiakkaan tietojen hallinta
o Resurssitietojen hallinta

· Tuotannon suunnittelun eriyttäminen
o Toteutettuna erillisratkaisuna/-ina

· Yhtenäisen tuotannon ohjausratkaisu digitalisointialustalla
o Toiminnan prosessien ja säännöstön digitalisointi ja asteittainen

automatisointi

Kuva 13  näyttää esimerkinomaisesti miten nämä uudet ratkaisumallit liittyvät
nykyisiin järjestelmiin.

Kuva 13: Esimerkki uusien ratkaisumallien liittymisestä olemassa oleviin järjestelmiin
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11. Esitetyn tavoitearkkitehtuurin vaikutuksia APTJ-osakokonaisuuteen

Asiakas- ja potilastietojärjestelmät (APTJ) kattavat laajalti asiakkaiden/potilai-
den palvelujen tuottamiseen liittyviä palvelutuotannon osia, kuten toiminnan
suunnittelua ja ohjausta, sekä joiltain osiltaan myös tuotannon ohjausta.

Tässä dokumentissa kuvattujen ratkaisuiden vaikutuksia APT-järjestelmiin;
· APTJ:n sisältämien toiminnan suunnittelu ja toiminnan ohjaus osakoko-

naisuuksien tulee voida liittyä kattavasti ulkoisten rajapintojen kautta
· tietosisältömielessä joko APTJ:n tulee hyödyntää kattavasti yhteistä

MDM-järjestelmää tai jos APTJ toimii itse joidenkin tietojen master-jär-
jestelmä, mahdollistaa kattavasti näkyvyys tietoihin asiakkaan tietojen
tai resurssitietojen hallintapalvelu

· olettaa että toiminnan yhteissovittamiseksi ne eivät ohjauksellisesti aina
integroidu suoraan muihin tietojärjestelmiin, vaan ohjaustoiminnan in-
tegrointi tapahtuu tuotannonohjauksen toteuttavan digitalisointialustan
kautta

· palvelutuotannon suunnittelu (päivittäistoiminnan ohjaus) on määritelty
irralliseksi APT-järjestelmästä
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12. Saatteeksi

Tässä dokumentissa on esitetty ratkaisumalleja sote-tietojärjestelmäarkkiteh-
tuurien kehittämiseksi tukemaan yhtenäisten palvelukokonaisuuksien tuotta-
mista monitoimittajaympäristössä.

Dokumentissa on keskitytty palvelutuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen liitty-
viin toimintoihin. Vaikka esimerkiksi tietojärjestelmäarkkitehtuurien yhtenäiseen
hallintaan ja valvontaan tai tietojen analytiikkaympäristöihin liittyviin ratkaisuihin
ei ole otettu kantaa, niiden yhtenäistäminen ja jatkokehittäminen tunnistetaan
myöskin tärkeäksi kokonaisuudeksi.
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Eurooppalaisista ja kansainvälisistä yhteentoimivuuden viitekehyksistä

Toiminnan ja tietojärjestelmien väliselle yhteentoimivuuden edistämiseen ovat
tavoitteina erimuotoisissa yhteentoimivuutta edistävissä kansainvälisissä fooru-
meissa ja kehitystrendeissä.

Näistä sote-toiminnalle keskeisiä ovat esimerkiksi eurooppalainen yhteentoimi-
vuusperiaatteet (eng. European Interoperability Framework, EIF), joka määrit-
tää periaatteita julkishallinnon toimijoiden toiminnassaan hyödyntävien digitaa-
listen palveluiden yhteentoimivuudelle. Näitä periaatteita ovat

1) toissijaisuus ja suhteellisuus,
2) avoimuus,
3) läpinäkyvyys,
4) uudelleenkäytettävyys,
5) teknologianeutraalius ja tietojen siirrettävyys,
6) käyttäjäkeskeisyys,
7) osallisuus ja saavutettavuus,
8) tietoturva ja yksityisyys,
9) monikielisyys,
10) hallinnon yksinkertaistaminen,
11) tietojen säilyttäminen,
12) tehokkuuden ja tuloksellisuuden arviointi.

EIF:n periaatteiden mukaista viitearkkitehtuuria verkottuneille tietojärjestelmille
on viime vuosikymmenen aikana määritetty Teollisuus 4.0 (eng. Industry 4.0,
viite) käsitteen alle. Teollisuus 4.0 on teollisesta tuotannosta lähtenyt teknolo-
giatrendi, jossa keskeisinä ajureina on kaikkien laitteiden ja tietojärjestelmien
verkottuminen maailmanlaajuisesti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jonka poh-
jalta suuren osan fyysisten laitteiden ja palveluiden tuottaminen digitaalisoituu.
Digitalisoituminen tarkoittaa tässä yhteydessä sekä pilvipalveluiden laajamit-
taista hyödyntämistä, että automaation merkittävää lisääntymistä tuotannon eri
vaiheiden välillä. Keskeisiä Teollisuus 4.0 -trendin periaatteita ovat:

1) tietojärjestelmien horisontaalinen ja vertikaalinen yhteentoimivuus
2) tietojen läpinäkyvyys ja saatavuus
3) päätöksenteon hajauttaminen - hajautetut järjestelmät
4) reaaliaikainen toiminnan ohjaus ja seuranta
5) tuotannon automatisointi
6) tietosisältöjen ja ohjausrakenteiden mallintaminen ja seuranta digitaalis-

ten kopioiden kautta (eng. digital twin)

Useat teollisen tuotantoon sovitetut Teollisuus 4.0 -toimintamallit rakentuvat
pohjautuvat RAMI 4.0 (Reference Architecture for Manufacturing Industrie) vii-
tearkkitehtuurin pohjalle. RAMI 4.0 itsessään pohjautuu aiempaan ISA-95 vii-
tearkkitehtuuriin, jossa perusajatuksena on erottaa tuotannollisessa toimin-
nassa toiminnan suunnittelu, toiminnan ohjaus, tuotannon suunnittelu ja tuotan-
non ohjaus. RAMI 4.0 myös määrittää järjestelmien yhteentoimivuuden eri ta-
sot samankaltaisesti kuin tämän dokumentin luvussa 0. Kolmantena dimen-
siona RAMI 4.0 määrittää järjestelmien elinkaaren vaiheistuksen.
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Teollisuus 4.0 ja siinä hyödynnettävä RAMI 4.0 viitearkkitehtuuri on määritetty
lähtökohtaisesti valmistavan teollisuuden tarpeisiin, joten sitä ei suoraan sellai-
senaan hyödyntää julkishallinnon sote-toiminnassa. Teollisuus 4.0 ja RAMI 4.0
trendit antavat kuitenkin uskottavan selkänojan tässä dokumentissa ehdote-
tuille sote-toiminnan tietojärjestelmien tavoitearkkitehtuurille, koska taustalla
vaikuttavat teollisuustrendit varmistavat, että teknologiat ja ratkaisumallit ovat
laajalti saatavilla markkinoilta.


