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Tiivistelmä

Integroitavan palvelun toteuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestel-
miin on aiheena ajankohtainen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä. Aihe
on tärkeä, koska osa hyvinvointialueista aloittaa toimintansa usealla yhteesovitettaval-
la tietojärjestelmällä. Aiheen haasteena on, miten integroitava palvelu on mahdollista
tuottaa nopeasti, kustannustehokkaasti ja yhtenäisillä periaatteilla hyvinvointialueen
käyttöön pirstaleiseen tietojärjestelmäympäristöön. Tämän diplomityön tavoitteena
oli tutkia, miten toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin integroi-
tava palvelu. Integroimalla yhden palvelun useampaan tietojärjestelmään voitaisiin
välttää päällekkäistä kehitystä, koska useaan tietojärjestelmään ei tarvitsisi toteuttaa
samaa toiminnallisuutta.

Tämän diplomityön tutkimusmenetelmäksi valittiin suunnittelutiede. Työssä to-
teutettiin potilastietojärjestelmiin integoitava palvelu terveys- ja hoitosuunnitelmien
hallintaan. Tutkimus alkoi kirjallisuuskatsauksella sosiaali- ja terveydenhuollon tieto-
järjestelmien kehittämisen vaatimuksista Suomessa. Kirjallisuuskatsauksen jälkeen
määriteltiin tärkeimmät vaatimukset palvelun toteuttamiselle sekä annettiin ehdotus
palvelun arvioinnille jatkokehitystä varten.

Tutkimustuloksista selvisi, että lainsäädäntö ohjaa sosiaali- ja terveydenhuol-
lon tiedonhallintaa. Lainsäädännön mukainen tietojärjestelmien luokittelu asettaa
vaatimuksia tietojärjestelmälle sen riskitason ja asiakastietojen käsittelyn laajamit-
taisuuden perusteella. Integroitavan palvelun toteuttaminen edellyttää jatkuvasti
kehittyvän lainsäädännön seuraamista. Lisäksi integroitavan palvelun toteuttamiseen
vaikuttaa eri tietojärjestelmiin tarvittavat integraatiot ja valmiudet integraatioiden
toteuttamiseen.
Avainsanat Tietojärjestelmät, terveydenhuolto, hoitosuunnitelma, Kanta-palvelut
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Implementing integrable service for social and healthcare information systems is
topical issue in Finland due to Finland’s health and social services reform. The topic
is important because some wellbeing services counties start operating with several
insufficiently interoperable information systems. The challenge of the topic is how
integrable service can be developed quickly and cost-effectively for use in wellbeing
service county. The aim of this thesis was to research how to implement a service
integrated into social and healthcare information systems. By integrating one service
into several information systems, overlapping development could be avoided, because
there would be no need to implement the same functionality in several information
systems.

Design science was chosen as the research method for this thesis. In this thesis, a
service to be integrated into patient information systems for managing health and
treatment plans was implemented. The research began with a literature review on
the requirements for the development of social and healthcare information systems in
Finland. After the literature review, the most important requirements for developing
the integrable service were defined. Finally, a recommendation to evaluate the service
for further development was given.

The research results revealed that the legislation controls social and healthcare
information management. The classification of information systems according to
legislation sets requirements for the information system based on its risk level the
extent of client or patient data usage. Implementing an integrable service requires
following constantly evolving legislation. Additionally, the implementation of the
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1 Johdanto
Tässä luvussa esitellään tutkimusaihe ja motivaatio sekä esitetään tutkimusongelma
ja tutkimuskysymykset. Lisäksi käydään läpi työn laajuus ja rakenne.

1.1 Motivaatio
Sote-uudistuksen myötä vuoden 2023 alussa vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle [11]. Hyvin-
vointialueiden perustaminen vaikuttaa myös merkittävästi tietojärjestelmien käyttöön
ja kehitykseen. Hyvinvointialueisiin siirtyminen vaatii aluksi useiden potilas- ja asia-
kastietojärjestelmien sekä talous- ja henkilöstöhallinnan järjestelmien yhteensovitta-
misen hyvinvointialueiden sisällä, mutta samalla mahdollistaa yhteisten ratkaisuiden
kehittämisen [23].

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vaihtelevilla määrin asiakas- ja poti-
lastietojärjestelmiä [23]. Osa hyvinvointialueista on yhtenäistänyt tietojärjestelmiä
vahvasti ennen hyvinvointialueiden aloittamista kun taas osa hyvinvointialueista
on aloittamassa toimintansa usealla tietojärjestelmällä ja yhtenäistämisen on vie-
lä valmistelussa [23]. Yhden palvelun kehittäminen ja integrointi olemassa oleviin
asiakas- ja potilastietojärjestelmiin voi olla nopeampaa ja kustannustehokkaampaa
kuin oman ratkaisun kehittäminen useampaan asiakas- ja potilastietojärjestelmään.
Lisäksi yhden ratkaisun käyttämisellä voidaan tukea yhtenäisten toimintamallien
kehittämistä koko hyvinvointialueella. Palvelun integrointi mahdollistaa myös van-
hojen järjestelmien käytön jatkamisen, mutta toisaalta voi helpottaa järjestelmistä
luopumista, jos palvelu on saatavilla myös korvaavaan järjestelmään.

Tässä diplomityössä toteutettiin potilastietojärjestelmiin integroitava palvelu
terveys- ja hoitosuunnitelmien hallintaan. Palvelua kutsutaan jatkossa ERA Terveys-
ja hoitosuunnitelmaksi. Yleisesti tässä diplomityössä palvelulla tarkoitetaan itsenäis-
tä, arvoa tuottavaa kokonaisuutta. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä-
palvelut sisältävät useita itsenäisistä kokonaisuuksista, jotka sisältävät tarvittavan
informaation tuottaakseen hyötyä riippumatta muista palveluista. Tällaisia itsenäisiä
kokonaisuuksia on mahdollista tuottaa palveluiden muodossa. Näitä kokonaisuuksia
ovat esimerkiksi resepti, lääkärinlausunnot ja todistukset sekä erilaiset suunnitelmat.
Terveys- ja hoitosuunnitelma on terveydenhuollossa käytettävä suunnitelma ja yk-
si ilmentymä itsenäisestä hyötyä tuottavasta kokonaisuudesta. Yleinen terveys- ja
hoitosuunnitelma on ylläpidettävä suunnitelma, jonka terveydenhuollon ammatti-
laiset laativat yhdessä potilaan kanssa. Terveydenhuoltolain mukaan potilaalle on
tarvittaessa laadittava hoitosuunnitelma [17, §24].

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset
Tässä diplomityössä pyritään vastaamaan seuraavaan tutkimusongelmaan: Miten
toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin integroitava
palvelu?
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Tutkimusongelmaan pyritään vastaamaan seuraavien tarkentavien kysymysten
avulla:

1. Mitä vaatimuksia sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta asettaa digitaali-
sen palvelun tuottamiselle?

2. Mitkä ovat ERA Terveys- ja hoitosuunnitelman tärkeimmät laadulliset ja
toiminnalliset vaatimukset?

3. Miten ERA Terveys- ja hoitosuunnitelma soveltuu tuotettavaksi palvelukeskei-
sen arkkitehtuurin mukaisena integroitavana palveluna?

Diplomityön tutkimuskysymykset ja osatavoitteet ovat esitetty taulukossa 1.
Tämän tutkimuksen artefakti on ERA Terveys- ja hoitosuunnitelma. ERA Terveys-
ja hoitosuunnitelma on sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin integroitava
Kanta-yhteensopiva palvelu terveys- ja hoitosuunnitelmien hallintaan.

Tutkimus-
kysymys

Osatavoitteet Metodit Luku

RQ1 a) Tietojärjestelmien luokittelun asettamat
vaatimukset
b) Tiedonhallinnan vaikutukset sosiaali- ja ter-
veydenhuollon kokonaisarkkitehtuuriin
c) Sote-uudistuksen vaikutukset tiedonhallin-
taan
d) Monialaisen yhteistyön vaatimukset tiedon-
hallintaan sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kirjallisuus-
katsaus

3

RQ2 e) Laadulliset vaatimukset
f) Toiminnalliset vaatimukset

Suunnittelu-
tiede

5

RQ3 g) Palvelukeskeisen arkkitehtuurin perusteet
h) Palvelukeskeisen arkkitehtuurin mallintami-
nen
i) Palvelukeskeisen arkkitehtuurin laatuattri-
buutit
j) ERA Terveys- ja hoitosuunnitelma osana
palvelukeskeistä arkki- tehtuuria

Kirjallisuus-
katsaus,
Suunnittelu-
tiede

4, 5.1

Taulukko 1: Tutkimuskysymykset ja diplomityön osatavoitteet

1.3 Työn laajuus
Diplomityön tavoitteena oli selvittää kokonaisvaltaisesti, miten voidaan toteuttaa
sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin integroitava palvelu. Diplomityö tar-
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kastelee aihetta sekä teknisestä että yhteiskunnallisesta ja poikkitieteellisestä näkö-
kulmasta. Teknisestä näkökulmasta tutkitaan, miten palvelukeskeinen arkkitehtuuri
soveltuu palvelun tuottamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin. Lisäk-
si tarkastellaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen kansallisen
kokonaisarkkitehtuurin soveltuvuutta hyötyä tuottavien itsenäisten kokonaisuuksien
tuottamiseen. Keskeinen osa kansallista kokonaisarkkitehtuuria ovat Kanta-palvelut,
jotka sisältävät valtakunnallisia tietovarantoja ja digitaalisia palveluita. Yhteiskunnal-
lisesta ja poikkitieteellisesta näkökulmasta tarkatellaan, miten palvelun tuottamisella
voidaan tukea yhtenäisten toimintamallien kehittämistä ja vastata monialaisen yhteis-
työn vaatimuksiin ja tarpeisiin. Sekä teknisessä että yhteiskunnallisessa näkökulmassa
otetaan huomioon, miten arvon toteuttaminen toteutuu käytännössä ottaen huo-
mioon olemassa olevat palvelut ja lainsäädännön asettamat vaatimukset sosiaali- ja
terveydenhuollon tietojärjestelmille.

Diplomityössä tehtävän selvityksen lisäksi työn tavoitteena oli kuvata, miten
voidaan tarjota yhteinen, tietyn konseptin toteuttava palvelu hajautuneeseen ja rik-
konaiseen tietojärjestelmäympäristöön. Työssä toteutettiin vaatimusmäärittely ERA
Terveys- ja hoitosuunnitelman tuottamiselle. Vaatimusmäärittely ottaa huomioon
toimimisen ympäristössä, jossa on useita järjestelmiä, palveluita ja sidosryhmiä. Li-
säksi työssä tarkasteltiin palvelukeskeisen arkkitehtuurin hyödyntämistä sosiaali- ja
terveydenhuollon tietojärjestelmäkentässä sekä palvelun tuottamisessa. Käytettävän
palvelun toteuttaminen vaati sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille ase-
tettujen vaatimusten täyttämisen sekä saumattoman integraation tietojärjestelmiin
mahdollistaen sujuvat siirtymät tietojärjestelmien välillä.

Diplomityössä toteutetun selvityksen pohjalta toteutettiin ERA Terveys- ja hoito-
suunnitelma eli potilastietojärjestelmiin integroitava palvelu terveys- ja hoitosuunni-
telmien hallintaan. Palvelu sisälsi tarvittavat toiminnot terveys- ja hoitosuunnitelman
käyttöön terveydenhuollon ammattilaisille. ERA Terveys- ja hoitosuunnitelmalla py-
rittiin ratkaisemaan ongelma, miten hyvinvointialueen käyttöön saataisiin yhtenäinen
palvelu terveys- ja hoitosuunnitelmien hallintaan. Hyvinvointialueen laajuinen yhte-
näinen terveys- ja hoitosuunnitelmapalvelu oli merkittävää sekä terveydenhuollon
ammattilaisten työn sujuvuuden että potilaan edun kannalta. Terveys- ja hoito-
suunnitelmien tallentaminen Kanta-palveluihin mahdollistaa suunnitelmien hyödyn-
tämisen valtakunnallisesti riippumatta hoitopaikasta ja potilastietojärjestelmästä.
Lisäksi potilas pystyy katselemaan Omakannasta Kanta-palveluihin tallennettua
suunnitelmaa.

ERA Terveys- ja hoitosuunnitelmapalvelusta voidaan tunnistaa yleisiä tarpei-
ta, jotka koskettavat vastaavia konseptin toteuttavia sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluita. Keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita on tiedonhallin-
ta. Tiedonhallinnalla tarkoitetaan tiedon keräämistä, organisointia ja tallentamista
siten, että tieto on helposti saatavilla [68]. Tietojen kirjaaminen on lähtökohtai-
sesti välttämätön osa palvelutuotantoa ja se on säädetty laissa [15, 16]. Tietojen
kirjaamiskäytäntöjä on pyritty yhdenmukaistamaan rakenteisella kirjaamisella [38].
Kirjaamiskäytäntöihin kehittämiseen vaikuttaa myös lisääntyvä tarve monialaiselle
yhteistyölle. Monialainen yhteistyö ja ensisijaisesti moniammatillinen kirjaaminen
koskettavat myös terveys- ja hoitosuunnitelmaa. Monialaisen ja moniammattillisen
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yhteistyön edistäminen on yhteiskunnallisesti merkittävää, jotta voidaan tarjota
sujuvampia palveluita asiakkaille sekä tukea sosiaali- ja terveydenhuollon (sote)
ammattilaisten keskenäistä tuen ja tiedon jakamista [54].

1.4 Työn rakenne
Tämä diplomityö koostuu johdannosta sekä kuudesta pääluvusta. Työn tutkimuson-
gelmaan ja -kysymyksiin pyritään vastaamaan sekä kirjallisuuskatsauksen että empii-
risen tutkimuksen avulla. Luvussa 2 esitellään tutkimusmenetelmät ja empiirisessä
osuudessa hyödynnetty tutkimusprosessi. Lisäksi luvussa kuvataan kirjallisuuskat-
sauksen toteuttaminen ja esitellään kirjallisuuskatsauksessa käytetyt tieteelliset ar-
tikkelit. Työn kirjallisuuskatsaus on jaettu kahteen osaan. Luvussa 3 käsitellään
ensimmäinen osuus eli tilannekatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestel-
mien tilasta Suomessa. Luku 4 tarkastelee kirjallisuuskatsauksen toista osuutta eli
palvelukeskeisen arkkitehtuurin perusteita ja hyödyntämistä.

Luvussa 5 kuvataan empiirisen tutkimuksen tulokset. Luku alkaa terveys- ja
hoitosuunnitelman kuvauksella sekä palvelun toteuttamisen taustoista. Sen jälkeen
esitetään hyvinvointialuetasoiset ja toiminnalliset vaatimukset sekä yleisiä proses-
sikuvauksia. Luvun päätteksi arvioidaan terveys- ja hoitosuunnitelman kansallisen
määrittelyä. Luku päättyy yhteenvetoon empiirisen tutkimuksen tuloksista. Luvussa
6 esitetään tärkeimmät tulokset tutkimuskysymyksiin empiirisen osuuden pohjalta
ja verrataan tuloksia kirjallisuuskatsauksen tuloksiin. Lisäksi luvussa käsitellään
tutkimuksen rajoitteet. Diplomityön viimeisessä luvussa 7 esitetään johtopäätökset
eli vastaukset diplomityön tutkimusongelmaan.
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2 Tutkimusmenetelmät

2.1 Kirjallisuuskatsaus
Diplomityön kirjallisuuskatsaus jakautui kahteen osioon: tilannekatsaukseen sosiaali-
ja terveydenhuollon tietojärjestelmien tilasta Suomessa sekä palvelukeskeisen arkki-
tehtuurin perusteista ja hyödyntämisestä. Työn empiirisessä osuudessa kehitettiin
potilastietojärjestelmiin integroitava palvelu. Kirjallisuuskatsauksen teemat valittiin
niiden ollessa keskeisessä roolissa palvelun kehityksen näkökulmasta.

Kirjallisuuslähteiden löytämisessä hyödynnettiin Google Scholar-hakupalvelua
sekä Finnish Journal of eHealth and eWelfare (FinJeHeW) terveys- ja sosiaalialan säh-
köisen tiedonhallinnan erikoislehden arkistoa. Aiheen kannalta keskeisiä sosiaali- ja
terveydenhuollon tietojärjestelmiä koskevia tieteellisiä julkaisuja löytyi rajatusti. Sen
sijaan palvelukeskeisestä arkkitehtuurista löytyy paljon tieteellistä lähdemateriaalia.
Materiaalien haussa pyrittiin löytämään ja valitsemaan laadukkaat lähteet palvelu-
keskeisen arkkitehtuurin perusteista, hyödyistä, mallintamisesta ja integroitavuuden
tukemisesta. Taulukossa 2 on esitetty sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestel-
miä koskettavan kirjallisuuskatsauksen hakusanat ja lähteinä käytetyt tieteelliset
artikkelit. Vastaavasti taulukossa 3 on esitetty palvelukeskeisen arkkitehtuurin kirjal-
lisuuskatsauksen hakusanat ja lähteinä käytetyt tieteelliset artikkelit.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä koskevaan osuuteen hyödynnettiin
sekä tieteellisiä lähteistä että viranomaisten ja alan ammattilaisten julkaisuja. Kanta-
liitynnän sisältävän palvelun integrointi sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin

Hakusanat Tieteelliset artikkelit

tietojärjestelmät AND
(terveydenhuolto OR so-
siaalihuolto OR potilas-
tietojärjestelmä)

• Hyppönen et al. (2018). FinJeHeW [26]
• Ylönen et al. (2020). FinJeHeW [79]

terveydenhuolto AND
(erillisjärjestelmä OR
rakenneuudistus OR
digitalisaatio)

• Kenkimäki et al. (2021). FinJeHeW [42]
• Lappalainen (2016). FinJeHeW [47]

"rakenteinen kirjaami-
nen"AND (terveyden-
huolto OR sosiaalihuol-
to)

• Hujanen et al. (2021). FinJeHeW [25]

"terveys- ja hoitosuunni-
telma"

• Brinkmann & Laine (2021). Duodecim. [2]

Taulukko 2: Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kirjallisuuskatsauksen
keskeiset lähteet ja hakusanat
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Hakusanat Tieteelliset artikkelit

"service-oriented archi-
tecture"AND value

• Becker, Widjaja & Buxmann (2011). Business
& Information Systems Engineering [1]

("service-oriented archi-
tecture"OR SOA) AND
healthcare

• Koumaditis, Themistocleous & Da Cunha
(2013). Journal of Enterprise Information Ma-
nagement. [46]

• Vasilescu & Mun (2006). 1st Transdisciplinary
Conference on Distributed Diagnosis and Home
Healthcare [75]

(SOA OR "service-
oriented architecture")
AND (modeling OR
"service modeling"OR
"reference model")

• Fettke & Loos (2006). 2006 Innovations in In-
formation Technology [4]

• Jun et al. (2009). 2009 International Forum on
Information Technology and Applications [28]

• Mohammadi & Mukhtar (2013). Procedia Tech-
nology [53]

• Zhang et al. (2006). 2006 Sixth International
Conference on Quality Software (QSIC’06) [80]

(SOA OR "service-
oriented architecture")
AND (integrability OR
"integration efforts"OR
"quality attributes"OR
"quality evaluation"OR
"evaluation approac-
hes")

• Garba (2019). International Journal of Software
Engineering & Applications [18]

• Henttonen et al. (2007). The Open Software
Engineering Journal [22]

• Mahdmood et al. (2011). Information and
Knowledge Management [52]

• O’Brien, Merson & Bass (2007). International
Workshop on Systems Development in SOA
Environments [61]

• Seth, Agrawal & Singla (2014). Journal of In-
dustrial and Intelligent Information [66]

Taulukko 3: Palvelukeskeisen arkkitehtuurin kirjallisuuskatsauksen keskeiset lähteet
ja hakusanat

poikkeaa vallitsevista toimintatavoista kehittää ominaisuudet suoraan asiakas- tai
potilastietojärjestelmään, joten aiempaa tutkimusta aiheesta ei löytynyt. Tämän
sijaan hyödynnettiin kirjallisuutta sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmistä
mukaan lukien erillisjärjestelmät. Nykytilaan taustoitettiin tutustumalla nykyiseen
sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuriin, jonka lisäksi selvitettiin sote-
uudistuksen vaikutuksia tietojärjestelmäkenttään.
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Empiirisen osuuden kannalta keskeisiä lähteitä oli myös virallisten tahojen ku-
ten Kelan sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisut. Julkaisujen
hakemisessa hyödynnettiin Julkaria, joka on sosiaali- ja terveysministeriön hallin-
nonalan yhteinen avoin julkaisuarkisto. Lisäksi empiiriseen osuuden suunnittelussa
ja toteutuksessa keskityttiin kansallisten määritelmien läpikäymiseen. Sosiaali- ja
terveydenhuollon tietojärjestelmien kehitykseen vaikuttaa vahvasti lainsäädäntö. Kir-
jallisuuskatsauksessa selvitettiin myös lainsäädännön asettamat vaatimukset palvelun
tuottamiselle. Aiheen kannalta olennaiset lait haettiin Finlex-palvelusta. Finlex on
oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen palvelu.

2.2 Empiirinen tutkimus
Tässä kappaleessa esitellään tapaustukimuksen kohdeyritys ja tietojärjestelmä, johon
tutkimuksessa toteutettu palvelu toteutettiin. Työn tutkimusmenetelmäksi valittiin
suunnittelutiede. Tutkimus koostui aiheen kahden osa-alueen kirjallisuuskatsauksista
sekä palvelun toteuttamisesta ja sekä analyysistä palvelun arviointiin.

2.2.1 Tapaustutkimuksen kohdeyritys ja tietojärjestelmä

Tämä diplomityö toteuttiin Atostek Oy:lle. Atostek Oy on vuonna 1999 perustettu
suomalainen ohjelmistoalan yritys, joka on erikoistunut terveydenhuollon ja lääketie-
teen sovellusten kehittämiseen, teollisuuden tuotekehitykseen sekä julkisen sektorin
IT-konsultointiin. Atostek Oy:n ERA-järjestelmä on Kanta-yhteensopiva sosiaali-
ja terveydenhuollon tietojärjestelmä. ERA on luokiteltu ja sertifioitu sosiaali- ja
terveydenhuollon tietojärjestelmien A3-luokkaan, mikä on korkein voimassa oleva
luokitustaso. ERA on SaaS-mallin (Software as a Service) mukainen palvelupohjai-
nen järjestelmä sisältäen useita toiminnallisuuksia kuten sähköisen lääkemääräyksen,
Potilastiedon arkiston sekä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tietojen kirjaami-
sen ja katselun sekä ostopalveluiden käyttöön tarvittavat työkalut. ERA-palveluita
on mahdollista käyttää itsenäisesti selainkäyttöliittymän kautta tai integroituna
toiseen tietojärjestelmään rajapintakutsujen avulla tai rajapintakutsujen sekä in-
tegroidun selainkäyttöliittymän hybridikäytöllä. ERA on ollut tuotantokäytössä
vuodesta 2014. Tässä diplomityössä toteutettiin ERA-järjestelmään ERA Terveys-
ja hoitosuunnitelmapalvelu.

2.2.2 Tutkimusprosessi

Diplomityön tutkimusmenetelmänä käytettiin suunnitelutiedettä (design science) rat-
kaisemaan hyvinvointialueen tarve palvelulle useaan potilastietojärjestelmään saman-
aikaisesti ja toisaalta yrityksen liiketoiminnallinen ongelma tuottaa kyseinen palvelu
kannattavasti. Suunnittelutiede valittiin tutkimusmenetelmäksi, koska tutkimuson-
gelma oli konkreettisen palvelun suunnittelu ja toteuttaminen. Suunnittelutieteessä
todellinen ongelma pyritään ratkaisemaan luomalla artefaktit kyseiselle ongelmalle
[62]. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla pyrittiin vastaamaan yleisemmin digi-
taalisen palvelun tuottamisen vaatimuksiin. Työn toinen ja kolmas tutkimuskysymys
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ohjasi työssä toteutetun suunnittelutieteen mukaisen artefaktin suunnittelua ja to-
teutusta. Työssä hyödynnettiin suunnittelutieteen prosessia, joka koostuu kuudesta
vaiheesta [62]:

1. Ongelman tunnistaminen ja motivaatio: Määritellään tutkimusongelma
ja perustellaan ratkaisun arvo. Tutkimusongelman määritelmää hyödynnetään
artefaktin luonnissa , joka tarjoaa ratkaisun tutkimusongelmaan.

2. Ratkaisun tavoitteiden määrittely: Määritellään ratkaisun tavoitteet tutki-
musongelman määritelmän perusteella ja sen perusteella, mikä on mahdollista
ja toteutettavissa. Asetetut tavoitteet voivat olla määrällisiä tai laadullisia.

3. Suunnittelu ja kehittäminen: Määritellään artefaktin toiminnallisuudet
sekä arkkitehtuuri, jonka jälkeen luodaan varsinainen artefakti.

4. Havainnollistaminen: Esitellään, miten artefaktin käyttö ratkaisee ongelman.
Havainnollistaminen voi sisältää artefaktin käytön kokeilussa, simulaatiossa,
tapaustukimuksessa, todistuksessa tai muussa tarkoituksenmukaisessa toimin-
nassa.

5. Arviointi: Arvioidaan ja mitataan, miten hyvin artefakti tukee ongelman
ratkaisua. Arviointi tehdään vertaamalla ratkaisun tavoitteita artefaktin ha-
vainnollistamisessa saatuihin tuloksiin.

6. Viestintä: Viestitään ongelmasta ja sen merkityksellisyydestä sekä luodusta
artefaktista ja saaduista tuloksista.

Kuvassa 1 on esitetty tässä tutkimuksessa käytetty tutkimusprosessi. Tutkimus-
prosessin ensimmäinen vaihe oli ongelman tunnistaminen ja motivaatio. Tutkimuson-
gelmaksi muodostui, miten toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin
integroitava palvelu. Työn aiheen taustalla oli hyvinvointialueen väliaikaisen toimieli-
men tarve hankkia yhtenäinen ratkaisu sähköisen terveys- ja hoitosuunnitelman laa-
timiseen koko hyvinvointialueen käyttöön. Kyseinen hyvinvointialue oli aloittamansa
toimintansa usealla potilastietojärjestelmällä, joten vaihtoehtoina oli kehittää terveys-
ja hoitosuunnitelmien hallinta jokaiseen potilastietojärjestelmään erikseen tai tuottaa
terveys- ja hoitosuunnitelmien hallinta palveluna, joka integroidaan hyvinvointialueen
potilastietojärjestelmiin. Vaatimuksena oli hyödyntää Kanta-palveluita terveys- ja
hoitosuunnitelmien tallentamiseen ja siten täyttää kansallinen rakenteisen terveys- ja
hoitosuunnitelman määritelmä. Atostek Oy tunnisti mahdollisuuden tuottaa terveys-
ja hoitosuunnitelmien hallinta integroitavana palveluna ERA-järjestelmään.

Tutkimusprosessin toinen vaihe oli ratkaisun tavoitteiden määrittely. Työn tavoit-
teena oli kehittää Kanta-yhteyden sisältävä palvelu terveys- ja hoitosuunnitelmien
hallintaan, jota voi käyttää itsenäisesti ERA-järjestelmän käyttöliittymän kautta
tai integroituna terveydenhuollon tietojärjestelmään. Palvelu oli tarkoitus integroida
hyvinvointialueen potilastietojärjestelmiin ennen hyvinvointialueiden voimaan tuloa.
Työssä määriteltiin palvelulle tärkeimmät laadulliset ja toiminnalliset vaatimukset.
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Kuva 1: Tässä työssä käytetty tutkimusprosessi

Laadulliset vaatimusten määrittelyssä otettiin huomioon hyvinvointialueen edusta-
jien toiveet. Tärkeimmiksi laadullisiksi vaatimuksiksi nousi integroitavuus, käytettä-
vyys ja tietoturva. Toiminnalliset vaatimukset määriteltiin Tiedonhallintapalvelun
periaatteiden ja toiminnallisen määrittelyn pohjalta [77].

Tutkimusprosessin kolmas vaihe oli artefaktin suunnittelu ja kehittäminen. Työs-
sä suunniteltu ja toteutettu artefakti oli integroitava Kanta-yhteensopiva palvelu
terveys- ja hoitosuunnitelmien hallintaan. Palvelu suunniteltiin yhteistyössä hy-
vinvointialueen edustajien kanssa ja suunnitteluun osallistui sairaanhoitajista ja
lääkäreitä koottu työryhmä. Suunnittelussa keskityttiin erityisesti palvelun sisäl-
tämien toiminnallisuuksien käytettävyyteen työryhmältä saadun palautteen perus-
teella. Lisäksi suunnittelussa otettiin huomioon kansalliset määritykset terveys- ja
hoitosuunnitelman toteuttamiseen.

Tutkimusprosessin neljäs vaihe oli havainnollistaminen. Palvelun käytön havain-
nollistaminen suoritettiin hiekkalaatikko-ympäristössä sekä tuotannon pilottikäytöllä.
Palvelu tarjottiin käyttäjien kokeiltavaksi ERAn hiekkalaatikko-ympäristössä jo
kehitysvaiheessa. Hiekkalaatikkoympäristössä ei käytetty oikeita potilaita eikä oi-
keita potilastietoja. Toiseksi palvelu tarjottiin rajatulle joukolle hyvinvointialueen
terveydenhuollon ammattilaisia tuotannon pilotti-käytöllä. Pilottikäytöstä kerättiin
palautetta palvelun jatkokehitystä varten. Riittävän kattavan palautteen kerääminen
ei valmistunut työn tekemiseen rajatun ajan sisällä, joten palautetta ei analysoida
tässä työssä.

Suunnittelutieteen viides vaihe on artefaktin arviointi. Työssä toteutettu palve-
lu valmistui työn aikana, joten pilottikäyttö pystyttiin aloittaamaan työn aikana.
Arvioinnin kannalta riittävää määrää laadukasta palautetta ei kuitenkaan ehdit-
ty keräämään työn aika, minkä lisäksi integraatiot potilastietojärjestelmiin eivät
valmistuneet työn aikana. Palvelun arvioinnin sijaan annettiin suositus palvelun
käytettävyyden ja integroitavuuden arviointiin. Lisäksi arvioitiin terveys- ja hoito-
suunnitelman kansallista määrittelyä, jonka pohjalta palvelu toteutettiin. Keskeiset
ERA Terveys- ja hoitosuunnitelman toteuttamiseen vaikuttaneet kansalliset mää-
rittelyt ovat esitetty taulukossa 9. Kansallisen määrittelyn arvioinnilla pyrittiin
osoittamaan määrittelyn aiheuttamia haasteita teknisen toteutuksen sekä palvelun
käytettävyyden kannalta.

Tutkimusprosessin lopuksi kirjoitettiin tämä diplomityö, mikä vastasi tutkimus-
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prosessin viimeistä vaihetta eli viestintää. Tässä diplomityössä esitellään tutkimuspro-
sessissa luotu artefakti ja osoitetaan, miten se ratkaisee ongelman. Tämä toteutettiin
tarkastelemalla, vastaako luotu artefakti tutkimuskysymyksiin ja siten tutkimuson-
gelmaan.

2.2.3 Tiedon kerääminen ja analysointi

Tutkimuksen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen sosiaali- ja terveydenhuollon tie-
donhallinnan asettamista vaatimuksista palvelun tuottamiseen tieto kerättiin lain-
säädännöstä ja kansallisista määrittelyistä. Lainsäädännöstä kerättiin keskeiset
sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä koskettavat lait sekä ajankohtaiset sote-
uudistusta koskettavat lait. Kansallisista määrittelyistä kerättiin keskeiset tietojen
hakemiseen ja tallentamiseen Kanta-palveluihin vaikuttavat määritelmät.

Tutkimuksen toinen kysymys kosketti ERA Terveys- ja hoitosuunnitelman tär-
keimpiä laadullisia ja toiminnallisia vaatimuksia. Toiminnalliset vaatimukset koottiin
sekä kansallisten määritelmien asettamista toiminnallisista vaatimuksista sekä palve-
lun suunnitteluvaiheessa toteutettujen työpajojen terveydenhuollon ammattilaisten
palautteen ja toiveiden perusteella. Toiminnalliset vaatimukset luokiteltiin vaatimuk-
seen liittyvän toiminnallisuuden perusteella kokonaisuuksista. Tärkeimmät laadulliset
vaatimukset koottiin sekä lainsäädännön asettamista vaatimuksista potilastietoja kä-
sittelevälle tietojärjestelmälle sekä analysoitiin, mitkä laatuvaatimukset ovat keskeisiä
palvelun toiminnan ja käytön kannalta.

Tutkimuksen kolmas tutkimukysymys liittyi ERA terveys- ja hoitosuunnitelman
soveltuvuuteen tuotettavaksi palvelukeskeisen arkkitehtuurin mukaisena integroi-
tavana palveluna. Tutkimuskysymykseen vastaamiseen tarvittava tieto kerättiin
palvelukeskeisen arkkitehtuurin perusteista ja analysoimalla, miten palvelukeskeinen
arkkitehtuuri näkyy kokonaisarkkitehtuurissa, johon palvelu kuuluu.
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3 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät
Suomessa

Luvussa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehitystä Suo-
messa. Kehitystä tarkastellaan lainsäädännön ja Kanta-palveluiden kehittymisen
näkökulmista. Lisäksi tarkastellaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vaiku-
tuksia tietojärjestelmien hankintaan ja kehittämiseen sekä monialaisen yhteistyön
vaikutuksia palveluiden suunnitteluun.

3.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehitys
Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmällä ja terveydenhuollon potilastietojärjestel-
mällätarkoitetaan asiakas- tai potilastietojen käsittelyyn tarkoitettuja järjestelmiä.
Asiakas- ja potilastietojärjestelmällä käsitellään sekä asiakas- että potilastietoja.
Potilas on terveydenhuollon palveluita käyttävä tai niiden kohteena olevaa henkilö.
Vastaavasti asiakas on sosiaalihuollon sosiaalihuoltoa hakeva tai käyttävä henki-
lö. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien pitää täyttää asiakas- ja potilastietojen
käsittelyyn kohdistuvat lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Sosiaali- ja terveyden-
huollon tietojärjestelmien kehitykseen oleellisesti vaikuttava lainsäädäntö on esitetty
taulukossa 4.

Laki Viite

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakastietojen käsittelystä sekä siihen liittyviksi laeiksi 246/2022

[5]

Laki hyvinvointialueesta 611/2021 [6]

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019 [7]

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsit-
telystä 784/2021

[9]

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudis-
tuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpa-
nosta 616/2021

[11]

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus käyttöoikeudesta asiakastie-
toon 825/2022

[14]

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 [16]

Terveydenhuoltolaki 1326 /2010 [17]

Taulukko 4: Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkehitykseen vaikuttava
lainsäädäntö

Vuonna 2007 säädettiin laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköises-
tä käsittelystä, jossa säädettiin myös Kansaneläkelaitoksen (Kela) vastuu valtakunnal-
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listen tietojärjestelmäpalveluiden tarjoamisesta [9]. Kelan tuottamat Kanta-palvelut
sisältävät valtakunnallisia tietovarantoja ja digitaalisia palveluita. Palveluntuottaja
täyttää lakisääteisen arkistointivelvoitteen tallentamalla potilas- ja asiakasasiakirjat
Kanta-palveluihin. Valtakunnallisten tietovarantojen ja digitaalisten palveluiden ai-
kainen kehittäminen osoittaa Suomen edistyksellisyyden sosiaali- ja terveydenhuollon
kehittämisessä. Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut edistävät tietojärjestelmien
yhteentoimivuutta tietomallien ja säännösten myötä [9].

Uudistettu laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsitte-
lystä, jäljempänä asiakastietolaki, tuli voimaan 1.11.2021 [9]. Asiakastietolain myötä
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat, joilla on käytössä asiakas- tai po-
tilastiedon käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä, ovat velvoitettuja liittymään
Kanta-palveluihin [9]. Sosiaalihuollon palvelunantajin kohdistuu siirtymäaika, jonka
puitteissa Kanta-palvelut ovat otettava käyttöön. Julkisen sosiaalihuollon palvelu-
nantajan on liityttävä Kanta-palveluihin viimeistään 1.9.2024 ja yksityisen 1.1.2026
mennessä [9]. Hallitus on antanut esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhal-
linnan koskevien säädosten uudistamisesta [5]. Uusi laki sisältäisi asiakastietolain
keskeiset säädökset ja kumoaisi nykyisen asiakastietolain [5].

3.1.1 Kanta-palvelut

Kansallinen terveysarkisto (Kanta) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelui-
ta sosiaali- ja terveydenhuollolle, apteekeille ja kansalaisille. Kanta-palveluita yl-
läpitää Kansaneläkelaitos (Kela). Kanta-palvelut sisältävät valtakunnallisia tieto-
varantoja sekä digitaalisia palveluita. Kanta-arkkitehtuuri on esitetty kuvassa 2.
Kanta-palveluihin kuuluvat Reseptikeskus, Lääketietokanta, Potilastiedon arkisto,
Tiedonhallintapalvelu, Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto, Omakanta ja Kelain.

Potilastiedon arkiston on valtakunnallinen terveydenhuollon tietojärjestelmä-
palvelu potilastietojen arkistointiin. Potilastiedon arkisto mahdollistaa keskitetyn
potilastietojen arkistoinnin, joka parantaa tietojen saatavuutta ja siten hoidon laatua.
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat voivat hyödyntää Potilastiedon arkistoon tal-
lennettuja potilastietoja. Potilastiedon arkistoa vastaavasti Kanta-palveluihin kuuluu
Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto mahdollis-
taa sosiaalihuollon asiakastietojen säilyttämisen ja käytön. Sosiaalihuollon arkistosta
tiedot ovat saatavilla sosiaalihuollon ammattilaiselle. Kansalaiset voivat katsella omia
tietoja terveystietoja Kannan tuottamasta Omakanta-palvelusta. Asiakastietolain
myötä Omakantaan tulee näkyviin myös sosiaalihuollon asiakastiedot [9, §24].

Potilastiedon arkisto on suunniteltu potilastietojen pitkäaikaiseen säilytykseen,
joten potilastiedot arkistoidaan palvelutapahtuma- ja rekisterinpitäjäkohtaisesti.
Potilastietojen rekisterinpitäjänä toimii se terveydenhuollon palvelunantaja, joka
tuottaa ja tallentaa tiedot Potilastiedon arkistoon poislukien ostopalvelu-, yhteisre-
kisterinpitäjyys- ja muutostilanteet [31]. Vastaavasti Sosiaalihuollon asiakastiedon
arkistoon asiakastiedot arkistoidaan rekisterinpitäjäkohtaisesti.

Kanta-palveluihin tallennettujen tietojen käsittely pohjautuu potilaan antamaan
luovutuslupaan ja suostumukseen sekä potilaan asettamiin kieltoihin. Potilas voi
antaa luvan Kanta-palveluihin tallennettujen tietojen luovutukselle toiselle terveyden-
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Kuva 2: Kanta-arkkitehtuuri [29]

huollon palvelunantalle tai saman palvelunantajan toiseen rekisteriin [9]. Potilaalla
on myös oikeus kieltää luovuttaminen toiselle terveydenhuollon rekisterinpitäjäl-
le tai toiseen terveydenhuollon rekisteriin [9]. Vastaavasti asiakas voi antaa luvan
Kanta-palveluihin tallennettujen tietojen luovutukseen toiselle sosiaalihuollon pal-
velunantajalle antamalla luovustusluvan tai kieltää tietojen luovuttamisen 1.1.2023
alkaen [9]. Tietojen luovuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon välillä potilaan
antaman suostumuksen perusteella on mahdollista 1.1.2024 alkaen [9].

Potilastiedon arkiston osana ylläpidetään valtakunnallista Tiedonhallintapalvelua.
Tiedonhallintapalvelun avulla hoidon kannalta keskeisiä potilastietoja voidaan hyö-
dyntää ja ylläpitää palvelutapahtuma- ja rekisterinpitäjäriippumattomasti, potilaskes-
keisesti [77]. Tiedonhallintapalvelun tiedot voidaan jakaa koosteisiin ja ylläpidettäviin
asiakirjoihin [77]. Terveys- ja hoitosuunnitelma on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa
Tiedonhallintapalvelussa ylläpidettävä asiakirja [77]. Tiedonhallintapalvelu ei ole
käytössä sosiaalihuollossa [50].

Ylläpidettävä asiakirja on itsenäinen asiakirja, jolle voidaan lisätä tietoja se-
kä poistaa ja korvata vanhentuneita ja muuttuneita tietoja uusilla tiedoilla [77].
Ylläpidettävät asiakirjat tallennetaan Potilastiedon arkistoon palvelutapahtuma-
ja rekisterinpitäjäkohtaisesti [77]. Tiedonhallintapalvelu palauttaa uusimman Po-
tilastiedon arkistoon tallennetun asiakirjan, johon ei kohdistu luovutuskieltoa [77].
Ylläpidettävä asiakirja päivitetään luomalla uusi asiakirja, jossa viitataan edelliseen
Tiedonhallintapalvelusta palautuneeseen asiakirjaan [45]. Koska asiakirja päivitetään
luomalla uusi asiakirja, asiakirjan versionumero on yksi. Uuden asiakirjan pohjana
käytetään edellistä Tiedonhallintapalvelusta palautunutta asiakirjaa, jolloin uusi
asiakirja voi sisältää toisen palvelunantajan kirjaamia tai eri palvelutapahtumas-



24

sa kirjattuja tietoja [77]. Tietojen oikeellisuudesta vastaa aina tiedot potilastiedon
arkistoon tallentava palvelunantaja [9].

3.1.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien luokittelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät luokitellaan A- ja B-luokkiin, joista
A-luokka jakautuu A1-, A2- ja A3-luokkiin [71]. A-luokkaan kuuluvat tietojärjes-
telmät, jotka ovat tarkoitettu liitettäväksi Kanta-palveluihin tai muutoin vaativat
tietoturvavaatimusten täyttämisen todentamista [71]. A-luokan järjestelmä täytyy
sertifioida, jotta se voidaan liittää Kanta-palveluihin [71]. A2- ja A3-luokan tieto-
järjestelmät todentavat yhteentoimivuuden Kelan järjestämällä yhteistestauksella
[71]. Yhteentoimivuudella tarkoitetaan toimijoiden, prosessien ja tietojärjestelmien
kykyä toimia ja kommunikoida sujuvasti ja skaalautuvasti [63]. Kuvassa 3 on esitetty
tietojärjestelmäluokat suhteessa riskitasoon ja asiakastietojen käsittelyn laajamittai-
suuteen.

Kuva 3: Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien luokittelu pohjautuen [71]

Valvira ylläpitää tietojärjestelmärekisteriä asiakastietolain mukaisista tietojärjes-
telmistä, jotka ovat tarkoitettu asiakas- tai potilastietojen käsittelyyn, tallentamiseen
ja ylläpitoon. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmärekisterin (päivitetty
22.7.2022) mukaan Suomessa on käytössä 80 A-luokan ja 333 B-luokan järjestelmää
[74]. Asiakastietolain mukaisten tietojärjestelmien lisäksi sosiaali- ja terveydenhuol-
lossa on käytössä luokittelemattomia ohjelmistoja tai sovelluksia, joita ei valvota
Valviran toimesta. Tietojärjestelmäkenttä on siis hyvin hajanainen ja yhteensovitet-
tavien tietojärjestelmien määrä on suuri.

A2- ja A3-luokan tietojärjestelmillä on lakisääteinen velvollisuus suorittaa yh-
teistestaus [71]. Yhteistestaus sisältää yhdestä kolmeen testausvaihetta. Yhteistes-
taukseen kuuluu aina tietojärjestelmätoimittajan ja Kelan välinen testaus [33]. Laa-
jemmissa yhteistestauksissa suoritetaan myös asiakasorganisaation ja Kelan välinen
testaus sekä tietojärjestelmien välinen ristiintestaus [33]. Kela kirjoittaa tietojärjes-
telmälle yhteistestauslausunnon ja -raportin hyväksytystä yhteistestauksesta, kun
kaikki testausvaiheet on suoritettu hyväksytysti [33].

Kanta-palvelut tarjoavat rajapinnat ja tietosisällöt standardoidussa muodossa.
Kanta-palveluihin tallennettavat tiedot tallennetaan Kanta-palveluihin yhteisesti
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määritellyssä muodossa, jolloin tiedot ovat kaikkien tietojärjestelmien käytössä nii-
den täyttäessä Kanta-palveluiden käytön vaatimukset. Kanta-palveluihin liittymi-
nen on kuitenkin sallittua vain sertifioiduille A2- ja A3-luokan järjestelmille [71].
Sertifioinnilla pyritään varmistamaan järjestelmien tietoturvallisuus. Sertifioinnin
vaatiminen rajaa järjestelmiä, jotka voivat tarjota asiakas- ja potilastietojärjestelmiin
integroitavia Kanta-palveluita hyödyntäviä palveluita.

A1- ja B-luokan järjestelmät voivat hyödyntää Kanta-ominaisuuksia liittymällä
toiseen A2- tai A3-luokan järjestelmään [71]. Tällöin A2- tai A3-luokan järjestel-
mä vastaa yhteentoimivuuden vaatimuksiin. Jos yksittäinen toiminnallisuus vaatii
korkeampaa luokitusta, koko tietojärjestelmä pitää sertifioida kyseiseen luokkaan. Ja-
kamalla vastuita järjestelmien kesken on mahdollista säästää kokonaiskustannuksissa,
jos tietojärjestelmän korkeamman luokituksen sertifiointi voidaan välttää. Sertifioin-
titason valinta on kuitenkin syytä suunnitella huolellisesti, koska erityisesti ulkoisesta
tietoturva-auditoinnista voi olla hyötyä huolimatta kustannuksista.

Integroitavien palveluiden tarjoaminen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjes-
telmiin poikkeaa perinteisestä kehityksestä erityisesti, jos palvelu sisältää Kanta-
yhteyden. Kanta-yhteyden rakentaminen alusta alkaen on merkittävä kustannus,
mutta olemassa olevaa yhteyttä voi hyödyntää uusien ominaisuuksien kehitykses-
sä. Lisäksi Kanta-yhteys vaatii tietojärjestelmän sertifioinnin A2- tai A3-luokkaan
aiheuttaen merkittäviä kustannuksia erityisesti pienelle tai uudelle toimijalle. Kanta-
yhteensopivien ominaisuuksien suunnittelussa ja kehityksessä täytyy ottaa huomioon
vaatimusten muuttuminen ja päivittyminen ajan myötä. Lainsäädännön avulla toimi-
jat ovat velvoitettuja siirtymään käyttämään uudempia määrittelyitä siirtymäaikojen
puitteissa.

3.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri
Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkiteh-
tuurin kehittämistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri pohjautuu
tiedonhallintalakiin [7]. Osana sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuria
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
ja potilastietojen kansallisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämisestä [63]. Kelan yllä-
pitämät Kanta-palvelut ovat keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja
potilastietojen kansallisella kokonaisarkkitehtuuria [63]. Sosiaali- ja terveydenhuollon
valtakunnallinen tietojärjestelmäkokonaisuus on esitetty kuvassa 4.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen kansallisella kokonaisark-
kitehtuurilla pyritään varmistamaan tietojen yhdenmukaisuus ja saatavuus valta-
kunnallisesti [63]. Asiakas- ja potilastietojen kokonaisarkkitehtuuri mahdollistaa
asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittämisen ohjaamisen juridisin perustein [78].
Keskeinen tavoite asiakas- ja potilastietojen kansalliselle kokonaisarkkitehtuurille on
järjestelmien yhteentoimivuus [63]. Kokonaisarkkitehtuuri ja Kanta-palvelut eivät
yksissään ratkaise jo hajanaista tietojärjestelmäkenttää ja järjestelmien yhteensopi-
mattomuutta, mutta mahdollistaa yhdenmukaisemman tiedonhallinnan kehittämisen.
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Kuva 4: Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen tietojärjestelmäkokonaisuus
[63]

3.2.1 Sähköinen tiedonhallinta

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt strategian sosiaali- ja terveydenhuollon säh-
köisestä tiedonhallinnasta [64]. Strategian tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoa parantamalla tiedonhallintaa ja lisäämällä digitaalisia palveluita [64].
Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehityksessä on nostettu esille asiakaslähtöinen kehitys,
jotta palvelut vastaisivat paremmin asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Asiakasläh-
töinen kehitys ei ole aiemmin toteutunut käytännössä [78]. Haasteeksi on todettu
hallinnon pirstaloitumisesta johtuva puutteellinen kokonaishallinta ja tiedon kulke-
mattomuus [78]. Lisäksi osittain tietojärjestelmäratkaisuiden ongelmana on ollut
liian suoraviivaiset ratkaisut paperisen version muuttamisesta sähköiseksi versioksi
[78]. Tietojärjestelmien käyttö koskettaa sote-ammattilaisten joka päiväistä työtä ja
toimivuus näkyy asiakkaalle palvelun laadussa. Tietojärjestelmien vaikutus osana
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita näkyy siis laaja-alaisesti yhteiskunnassa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tarvitsevat tuekseen tietojärjestelmiä sekä
sähköistä tiedonhallintaa. Tiedonhallinnalla tarkoitetaan tiedon keräämistä, orga-
nisointia ja tallentamista siten, että tieto on helposti löydettävissä ja käytettävissä
[68]. Tietojärjestelmien myötä tietojen kirjaaminen on siirtynyt sähköiseen muotoon
perinteisistä paperilomakkeista. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät hyö-
dyntävät sekä Kanta-palveluiden mahdollistamaa valtakunnallista tiedonhallintaa
että paikallista tiedonhallintaa.

Tietojen kirjaaminen ja välittäminen on välttämäton osa sosiaali- ja terveyden-
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huollon palveluita ja se on säädetty laissa [8, 12]. Kirjattua tietoa voidaan hyödyntää
eri toiminnoissa, jolloin tiedonvälitys on toiminto, joka sitoo sidosryhmät toisiin-
sa. Kirjattaviin tietoihin sisältyvät muun muassa potilasasiakirjat, lääkemääräykset,
lääkärintodistukset- ja lausunnot, lähetteet ja hoitopalautteet [15] sekä sosiaalihuollon
asiakkuudet, asiat ja asiakirjat [12]. Terveys- ja hoitosuunnitelma on potilasasiakir-
ja, jonka toiminnallisuus tarjotaan lomakkeen muodossa. Potilasasiakirja on säiliö
potilaan hoitoa koskevalle tiedolle, jolla on myös juridinen asema ja merkitys [15].

Potilasasiakirjoihin kuuluvat mukaan potilaskertomus, potilaskertomukseen liitty-
vät asiakirjat ja potilastiedot sekä muut potilaan hoidon järjestämiseen tai toteut-
tamiseen liittyvät asiakirjat [15]. Potilaskertomus on potilasasiakirja, joka sisältää
olennaiset tiedot potilaan hoidon suunnittelun, toteutuksen ja seurannan kannalta
[15]. Terveys- ja hoitosuunnitelma on osa potilaskertomusta [38]. Sähköiselle poti-
laskertomukselle merkinnät kirjataan näkymille. Näkymän perusteella merkinnän
tiedot sidotaan asiakokonaisuuteen. Näkymät jaetaan jatkuvan potilaskertomuksen
näkymiin, lomaketyyppisiin näkymiin, koostenäkymiin ja teknisiin näkymiin [38].

Potilaskertomus laaditaan jatkuvaan muotoon noudattaen aikajärjestystä. Poti-
laskertomuksen merkintöjen käyttö eroaa toisistaan. Jatkuvan potilaskertomuksen
näkymille kirjattavat merkinnät voivat vaatia muiden tietojen tarkastelun merkin-
nän tietojen hyödyntämiseen. Lomaketyyppiset näkymiä hyödynnetään tietoihin,
jotka voidaan kirjata ja esittää ennaltasovitun tietosisällön mukaisesti [38]. Lomake-
tyyppisille näkymille kirjattuja tietoja hyödynnetään itsenäisinä kokonaisuuksina.
Lomaketyyppisiin näkymiin sisältyvät todistukset ja lausunnot sekä potilaan hallin-
noimia näkymiä. Terveys- ja hoitosuunnitelman näkymä on sekä yleinen näkymä että
jatkuvan potilaskertomuksen näkymä. Yleiset näkymät sisältävät kokonaisuuksia,
jotka ei ole sidottuja lääketieteen erikoisalaan.

3.2.2 Digitaalisten palveluiden tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisessä voidaan hyödyntää
digitaalisia palveluita [59]. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta sisältää useita
toimintoja, joita voidaan tuottaa palveluina. Toimintoihin lukeutuu muun muassa
sähköinen lääkemääräys, lääkärinlausunnot ja todistukset sekä erilaiset suunnitelmat
kuten terveys- ja hoitosuunnitelma. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia
voidaan tukea tiedon tuottamisessa, kirjaamisessa ja omaksumisessa [60]. Tiedon
katselua ja sisäistämistä voidaan tehostaa jäsentämällä tietoa [60].

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tiedon hyödyntämistä eri tietojärjestelmissä on
pyritty edistämään rakenteisella kirjaamisella [38]. Rakenteisella kirjaamisella tar-
koitetaan tietojen kirjaamista sovittujen rakenteiden mukaisesti [38]. Rakenteisessa
kirjaamisessa tietoja ryhmitellään loogisiksi kokonaisuuksiksi esimerkiksi otsikoi-
den avulla [38]. Ryhmittelyn lisäksi tietoja kirjataan määriteltyjen tietorakenteiden,
luokitusten ja koodistojen mukaisesti [38]. Rakenteisessa kirjaamisessa on sekä etu-
ja että haasteita. Sosiaalihuollossa tietojen ryhmittely ja sen ohjaava vaikutus on
nähty olennaisena kirjaamisen laadun kannalta [25]. Vapaan tekstin kirjaamisen
etuna on mahdollisuus kirjata kuvailevaa ja yksilöllistä tietoa potilaasta, mikä ei
välttämättä ole mahdollista luokitusten tai määriteltyjen tietokenttien avulla [60].
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Lisäksi rakenteinen kirjaamisen heikkous on siihen kuluva aika [60]. Laadukas ra-
kenteinen kirjaaminen edellyttää riittävää ajallista resursointia sekä kirjaamiseen
perehdyttämistä [25].

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäratkaisut vaikuttavat merkittäväs-
ti hyvinvointialueiden toimintaan. Hyvinvointialueet hyödyntävät toiminnassaan
erilaisia digitaalisia palveluita kuten sähköisiä asiointipalveluita [23]. Osa hyvin-
vointialueista aloittaa toimintansa usealla potilastietojärjestelmällä [23]. Tällöin
hyvinvointialueella voi syntyä tarve hankkia sama toiminto useampaan potilastie-
tojärjestelmään. Yksi vaihtoehto on hankkia toiminto integroitavana palveluna ja
integroida palvelu useaan tietojärjestelmään. Osa terveydenhuollon ammattilais-
ta käyttää päivittäisessä työssään useampaa kliinistä tietojärjestelmää [26], jonka
terveydenhuollon ammattilaisen käyttämät tietojärjestelmät voivat vaihtua esimer-
kiksi keikkatyön tai työpaikan vaihdon myötä. Tällöin, jos sama palvelu on käytössä
useammassa käyttäjän käyttämässä tietojärjestelmässä, opeteltavien ratkaisuiden
määrä vähentyy.

3.2.3 Terveydenhuollon erillisjärjestelmät

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri sisältää asiakas- ja potilastietojär-
jestelmiä sekä terveydenhuollon erillisjärjestelmiä [63]. Terveydenhuollossa ydinjärjes-
telmällä tarkoitetaan ensisijaisesti käytettävää potilastietojärjestelmää, joka sisältää
potilashallinnon ja potilaskertomuksen toiminnot [40]. Ydinjärjestelmien osaksi voi-
daan integroida erillisjärjestelmiä. Erillisjärjestelmä on tyypillisesti erikoisala- tai
toimintokohtainen järjestelmä, joka hyödyntää ydinjärjestelmän toimintoja potilas-
hallintoon tai potilaan hoitoon [40]. Erillisjärjestelmä sisältää tarvittavat toiminnot
erityistä toimintaprosessia tai erikoisalaa varten.

Potilaan hoidon kannalta välttämättömät tiedot tallennetaan ydinjärjestelmästä
Potilastiedon arkistoon [42]. Erillisjärjestelmän tuottamat tiedot on mahdollistaa
tallentaa suoraan Potilastiedon arkistoon, jos erillis- ja ydinjärjestelmän välinen
integraatio sisältää kontekstinhallinnan [42]. Kontekstinhallinta ylläpitää yhteisiä
tietoja, joita tarvitaan siirtymiseen järjestelmien välillä [24]. Vastaavasti integroitava
palvelu integroidaan osaksi ydinjärjestelmää, mihin voidaan hyödyntää vastaavaa
integraatiota kontekstinhallinnalla.

Erillisjärjestelmät ovat myös aiheuttaneet haasteita erityisesti, jos erillisjärjes-
telmää ei ole integroitu ydinjärjestelmään tai erillisjärjestelmän tiedot eivät ole
saatavilla ydinjärjestelmässä [42]. Puutteellinen tiedonkulku on riski potilasturvalli-
suudelle ja moninkertainen kirjaaminen kuormittaa terveydenhuollon ammattilaisia
[42]. Erillisjärjestelmän käytettävyyteen vaikuttaa merkittävästi kertakirjautumi-
sen mahdollistaminen [42]. Lisäksi työn sujuvuuteen vaikuttaa erillisjärjestelmien
tietosisältöjen saatavuus ydinjärjestelmässä [42]. Kyseiset käytettävyyden ja tieto-
jen saatavuuden vaatimukset koskettavat yhtälailla ydinjärjestelmään integroitaa
palvelua.

Sosiaali- ja terveydenhuollon hajanaista tietojärjestelmäarkkitehtuuria pyritään
yhtenäistämään sote-uudistuksen myötä. Ydinjärjestelmiä voidaan kuitenkin täy-
dentää sekä palveluilla että erillisjärjestelmillä onnistuneiden integraatioiden avulla.
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Erillisjärjestelmiä on kehitetty vastaamaan erikoistumista vaativiin toimintoihin,
mikä yleensä vaatii palveluntuottajalta erityisosaamista. Vastaavasti toiminnalli-
suuksien hankkiminen pienempinä kokonaisuuksina mahdollistaa toiminnallisuuden
tuottamiseen vaadittavan osaamisen erottamisen laajemman kokonaisuuden tarpeista.
Erillisjärjestelmien määrä on ollut kasvussa, mikä viittaa erikoisalakohtaisten eril-
lisjärjestelmille on edelleen tarvetta [42]. Tietojärjestelmien yhtenäistämisen myötä
erillisjärjestelmien määrä todennäköisesti laskee, mutta onnistuneilla integraatioilla
voidaan parantaa tarpeellisten erillisjärjestelmien käytettävyyttä [42].

3.3 Sote-uudistus
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (sote-uudistus) on Suomen julkishallinnon
rakenteita muuttava hallinnollinen uudistus. Uudistuksen tavoitteena on taata laa-
dukkaiden ja yhdenvertaisten sote-palveluiden saatavuus kaikille Suomen asukkaille.
Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeen-
panosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta tuli voimaan 1.7.2021. Lain
myötä vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy
kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023. Palveluiden järjestämis-
vastuun siirtymisen lisäksi laki aiheuttaa muutoksia palveluiden tuottamiseen ja
rahoitukseen. [11]

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymisen
yhteydessä hyvivointialueet aloittavat toimintansa. Uusia hyvinvointialueita muo-
dostuu 21, jotka vastaavat alueina maakuntia poikkeuksena Uudenmaan maakunta.
Uudenmaan maakunta jakautuu useampaan hyvinvointialueeseen. Lisäksi Helsinki
ei kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen vaan vastaa kuntana sosiaali- ja tervey-
denhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. Hyvinvointialueisiin siirryttäessä
kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö
siirtyy hyvinvointialueiden työntekijöiksi. [11]

Sote-uudistus vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan sekä Kanta-
palveluiden käyttöön järjestämisvastuun siirtymisen myötä. Hyvinvointialue toi-
mii rekisterinpitäjänä järjestämisvastuulle kuuluvassa toiminnassa [10, §58]. Ennen
sote-uudistuksen voimaantuloa, kunnat ja kuntayhtymät ovat toimineet julkisten
sote-palveluiden rekisterinpitäjinä. Hyvinvointialueisiin siirryttäessä hyvinvointia-
lueen sisältämien kuntien ja kuntayhtymien julkisten toimijoiden terveydenhuollon
potilasrekistereistä muodostetaan aluekohtainen terveydenhuollon potilasrekisteri
[32]. Vastaavasti sosiaalihuollon asiakasrekistereista muodostetaan aluekohtainen
sosiaalihuollon asiakasrekisteri [32]. Kolmas aluekohtaisesti muodostettava rekisteri
on työterveyshuollon potilasrekisteri [32]. Aluekohtaiset rekisterit ovat siis edeltä-
viä rekistereitä laajempia niiden kattaessa useamman aiemmin toimineen rekisterin.
Sairaanhoitopiiritasoisten alueellisten rekisterinpitäjien myötä on saatu viitteitä
laajempien rekistereiden hyödyistä, kun potilaan sekä perusterveydenhuollon ja eri-
koissairaanhoidon tiedot ovat olleet kattavammin terveydenhuollon ammattilasten
saatavilla [47].

Hyvinvointialueilla on itsehallinto [6, §2], joten jokainen hyvinvointialue kehit-
tyy omalla tavallaan. Hyvinvointialueiden erilaiseen kehittymiseen vaikuttaa myös
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toisistaan poikkeavat lähtötilanteet. Hyvinvointialueen lähtötilanteeseen vaikuttaa
merkittävästi käytössä olevat tietojärjestelmät. Hyvinvointialueiden perustaminen ja
rekisterien yhdistäminen vaatii tietojärjestelmien yhteensovittamista tietojärjestel-
mäintegraatioilla, jotta järjestelmät pystyvät välittömään tietoa toisilleen. Tietojär-
jestelmäintegraatiossa järjestelmät pysyvät erillisinä, mutta tieto siirtyy järjestelmien
välillä. Tietojärjestelmäintegraatiot vaativat tietojärjestelmätoimittajien yhteistyötä.

Olemassa olevien tietojärjestelmien hajanaisuus ja tietojärjestelmäintegraatioiden
tarve vaihtelee hyvinvointialueittain. Osa hyvinvointialueista on yhdenmukaistanut
tietojärjestelmiä voimakkaasti jo ennen hyvinvointialueiden voimaatuloa kun toisilla
työ painottuu hyvinvointialueiden voimaatulon jälkeiseen aikaan [23]. Puutteelliset
tietojärjestelmäintegraatiot voivat vakavimmillaan vaarantaa potilasturvallisuuden,
jos tieto ei ole saatavilla tai se joudutaan kirjaamaan useisiin eri järjestelmiin [26].
Sairaanhoitajat ovat ilmaisseet saman asian kirjaamisen useaan paikkaan olennaiseksi
ongelmaksi potilastietojärjestelmien käyttökokemuksessa [26].

Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä sisältää julkisen, yksityisen ja kolmannen
sektorin toimijat [63]. Kokonaisuus on monimutkainen, koska vaikuttavien palve-
luiden tuottaminen vaatii toimijoiden yhteistyötä ja palveluiden integraatioita [27].
Julkiset toimijat vastaavat lainsäädännön velvoitteisiin ja pyrkivät yhdenvertaisten
palveluiden tuottamiseen [10]. Yksityiset toimijat taas lähestyvät palveluiden tuotta-
mista yritystoiminnan näkökulmasta. Osakeyhtiö tavoittelee lähtökohtaisesti voiton
tuottamista osakkeenomistajille, joten palveluiden tuottamista arvioidaan liiketa-
loudellisen kannattavuuden perusteella [13, §5]. Huolimatta voitollisen toiminnan
tavoittelusta, myös yksityisen sektorin toimijoille on olennaista tuottaa merkityk-
sellisiä palveluita ja ratkaista todellisia ongelmia. Terveen ja avoimen kilpailun
säilyttäminen kannustaa yksityisiä toimijoita parempien palveluiden tuottamiseen.

Yksi sote-uudistuksen tavoitteista on kustannusten hallinta [10]. Väestön ikära-
kenteen muutos vaikuttaa palveluiden kysyntään, jonka myötä vaaditaan kustannus-
tehokkaaampia toimintamalleja palveluiden tuottamiseen [47]. Tietojärjestelmillä on
merkittävä rooli tehokkaampien toimintamallien kehityksessä[47]. Tietojärjestelmien
kehitys on kuitenkin merkittävä kustannus hyvinvointialueille. Lisäksi tietojärjes-
telmien uudistaminen on pitkäjänteinen prosessi ja tietojärjestelmien pitkäikäisyys
vaikuttaa kustannuksiin pitkällä aikavälillä.

Hyvinvointialueisiin siirrytään vaihtelevilla määrillä tietojärjestelmiä [23]. Osalla
hyvinvointialueita on edessä hajanainen tietojärjestelmäkenttä, koska kunnilla ja
kuntayhtymillä sekä erikoisairaanhoidon yksiköillä on ollut käytössä useita eri järjes-
telmiä [23, 42]. Terveydenhuollossa perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa
on ollut käytössä eri tietojärjestelmiä [42]. Lisäksi erikoissairaanhoidossa sairaalan
sisällä voi olla käytössä useita tietojärjestelmiä osasto- tai erikoisalakohtaisesti[42].
Hyvinvointialueisiin siirryttäessä kustannuksia voidaan pyrkiä hallitsemaan kar-
simalla päällekkäisiä järjestelmiä ja vähentämällä tietojärjestelmien päällekkäistä
kehittämistä.

Suuret tietojärjestelmähankinnat ovat merkittäviä investointeja, joiden kustannuk-
set näkyvät pitkällä aikavälillä. Suomen terveydenhuollon suurten tietojärjestelmien
toimittaminen on historiallisesti keskittynyt muutamalle suurelle toimittajalle ja
toimittajan vaihdon haasteeksi on osoittautunut sen kalleus [78]. Lisäksi tietojär-
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jestelmien hankintaa ja uudistamista on haastanut riippuvaisuus tietojärjestelmä-
toimittajaan, kun toimittaja ei ole ollut valmis jakamaan tietoja [78]. Merkittävien
tietojärjestelmähankintojen kilpailutukset keskittyvät usein isoille toimijoille [59].
Hankinnat olisi tärkeää määritellä siten, että ne tukee myös uusia innovatiivia rat-
kaisuja sekä uusien ominaisuuksien tuottamisen kilpailutuksiin voisi osallistua myös
pienemmät toimittajat [59].

Hyvinvointialueet voivat pyrkiä yhteen ydin-järjestelmään tai rajattuun mää-
rään keskeisiä tietojärjestelmiä. Käyttämällä tietojärjestelmiä, joita voidaan rikastaa
palveluilla, mahdollistetaan vapaampi kilpailu palveluiden tuottamiseen. Lisäksi ri-
kastamalla tietojärjestelmiä palveluilla voidaan pienentää sidonnaisuutta yksittäiseen
tietojärjestelmätoimittajaan ja siten hajauttaa riskejä. Kokonaisuuden jakaminen
palveluihin mahdollistaa eri osa-alueiden tuottamisen kilpailuttamisen, jolloin perus-
toiminnallisuudet ja erityisosaamista vaativat toiminnallisuut voidaan hinnoitella
eri tavoin. Palvelukeskeisimmillä tietojärjestelmäratkaisuilla voidaan mahdollistaa
pienten ja keskisuurten ohjelmistoyritysten mahdollisuus toimittaa palveluita koko-
naisuuteen [78]. Ison kokonaisuuden tuottamisen kilpailuttaminen rajaa pienet ja
keskisuuret yritykset pois vaadittavien resurssien määrän takia.

3.4 Monialainen yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollossa
Monialaisella yhteistyöllä tarkoitetaan eri hallinnon- ja tieteenalojen välistä yhdistä-
vää toimintaa [37]. Monialaista yhteistyötä suppeampi käsite on moniammatillinen
yhteistyö. Moniammatillisessa yhteistyössä eri ammattiryhmien edustajat työskentele-
vät yhdessä [37]. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on tunnistettu useita potilasryhmiä,
jotka voivat hyötyä monialaista yhteistyötä edellyttävistä integroiduista hoidopalve-
luista [43]. Monialaisen yhteistyön toimintojen suunnittelussa täytyy ottaa huomioon
tietojen kirjaaminen useassa organisaatiossa ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus.
Taulukko 5 esittää, miten lainsäädäntö velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon mo-
nialaiseen yhteistyöhön.

Velvoite Laki

Sosiaali- ja terveydenhuolto ovat velvoitettuja toimimaan yhteis-
työssä, kun potilaan hoito ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve
edellyttää yhteistyötä

[17, §32]

Terveydenhuollon ammattilainen on velvoitettu arvioimaan potilaan
sosiaalihuollon tarve hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä

[17, §53]

Sosiaalihuollon viranomaiset ovat velvoitettuja monialaiseen yh-
teistyöhön, jos asiakaan palveluntarpeen arviointi tai palveluiden
toteuttaminen edellyttävät yhteistyötä

[16, §41]

Hyvinvointialueet ovat velvoitettuja yhteensovittamaan sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelut kokonaisuuksiksi

[10, §10]

Taulukko 5: Monialaiseen yhteistyöhön velvoittava lainsäädäntö
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Terveydenhuollossa moniammatillista yhteistyötä vaaditaan, koska erikoissairaan-
hoidon ja perusterveydenhuollon palvelut ovat velvoitettu suunnittelemaan niin,
että ne muodostavat kokonaisuuden [17, §33]. Perusterveydenhuollolla tarkoitetaan
kunnan tai hyvinvointialueen järjestämää väestön terveydentilan seurantaa, ter-
veydentilan edistämistä ja sitä tukevia palveluiden tarjoamista [17, §3]. Erikois-
sairaanhoito taas sisältää erikoisalojen muokaiset tutkimukset ja hoidot [17, §3].
Moniammattillisen yhteistyön kannalta keskeistä on, että perusterveydenhuollossa ja
erikoissairaanhoidossa on lähtökohtaisesti käytössä eri tietojärjestelmät.

Sosiaali- ja terveydenhuollon monialaisessa yhteistyössä kirjaaminen on konteksti-
sidonnaista. Tiedot ovat sidoksissa sosiaali- tai terveydenhuollon toimintaan, jossa ne
ovat syntyneet. Yhdessä palveluyksikössä voidaan antaa sekä sosiaali- ja terveyspal-
veluja, jolloin palveluyksikkö merkitään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksiköksi
[69]. Terveydenhuollon palveluyksikössä voi työskennellä terveydenhuollon ammat-
tilaisten lisäksi sosiaalihuollon ammattihenkilöitä [49]. Terveydenhuollon palvelu-
yksikössä annettavan sote-palvelun asiakastiedot, jotka eivät liity potilaan hoitoon,
kirjataan sosiaalihuollon asiakastietoina. Vaihtoehtoisesti sosiaalihuollon palveluyk-
sikössä on tilanteista, joissa ammattihenkilön työnkuvaan liittyy terveydenhuollon
tehtäviä, jolloin syntyy potilastietoja [49]. Palvelun toteuttaminen voi siis edellyttää
tietojen kirjaamista potilastietojärjestelmään ja asiakastietojärjestelmään sekä mah-
dollisuutta tallentaa tiedot eri rekistereihin. Yhteisten sote-palvelujen toteuttamiseen
vaaditaan potilas- ja asiakastietojen saatavuutta ja palvelujen yhtenäistämistä, jotta
tietojen katselu ja kirjaaminen olisi sujuvaa ammattihenkilöille.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma on osa sote-uudistusta [67].
Vuosina 2020-2023 toteutettavan ohjelman tavoitteena on kehittää ja taata sujuvat
sote-palvelut sekä vahvistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteentoimivuutta [67].
Tietojärjestelmien käyttö kuuluu sote-ammattilaisten päivittäiseen työhön, joten
niiden käyttö vaikuttaa työn laatuun ja käyttökokemus työn mielekkyyteen [26].
Sote-uudistuksen alkuvaiheessa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestelmien
yhteensovittaminen toimialojen sisällä on ensisijaista. Integraatiot sosiaalihuollon ja
terveydenhuollon tietojärjestelmien välille ovat toivottuja ja tarpeellisia monialaisen
yhteistyön lisääntyessä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehityksessä täytyy ottaa huo-
mioon monialaisen yhteistyön tarpeet. Yhteisten palveluiden suunnittelussa täytyy
ottaa huomioon sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon vaatimukset ja tarpeet.
Lisäksi huomioitavaa on tietojärjestelmien käytön sujuvuus ja palveluiden käytön
sulautuminen työnkulkuun. Asiakastietojärjestelmien soveltuvuutta tukemaan mo-
nialaista yhteistyötä on kritisoitu sosiaalihuollon ammattilaisten toimesta [79]. Sosi-
aalihuollon ammattilaiset ovat kokeneet järjestelmien tukevan heikosti tiedonkulkua
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä [79].

Työn empiirisessä osuus keskittyy terveys- ja hoitosuunnitelmaan, jonka käytössä
voi toteutua moniammattillinen yhteistyö. Terveys- ja hoitosuunnitelmaa voidaan
hyödyntää sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa [77]. Terveys-
ja hoitosuunnitelma on ylläpidettävä asiakirja, joten potilaalla pitäisi olla aina vain
yksi ajantasainen suunnitelma, jota voidaan päivittää usean ammattilaisen toimes-
ta [77]. Terveys- ja hoitosuunnitelman käyttö koostuu katselusta ja kirjaamisesta.
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Terveys- ja hoitosuunnitelmaa katsellaan sekä perusterveydenhuollossa että erikois-
sairaanhoidossa [77]. Lisäksi terveys- ja hoitosuunnitelma on potilaan katseltavissa.
Lähtökohtaisesti kirjaukset terveys- ja hoitosuunnitelmaan tehdään perustervey-
denhuollossa, mutta kirjaamisen pitäisi olla mahdollista myös erikoissairaanhoidon
puolella [77]. Tulevaisuudessa käyttöä on mahdollista laajentaa myös työterveys-
huollon puolelle. Koska terveys- ja hoitosuunnitelma tehdään sekä ammattilaisten
että potilaan hyödynnettäväksi, kirjaamisessa pitää ottaa huomioon suunnitelman
kirjaaminen potilaalle ymmärrettävässä muodossa.

Moniammatillinen yhteistyö voi toteutua perusterveydenhuollon hyödyntäessä
terveys- ja hoitosuunnitelmaa. Perusterveydenhuollossa terveys- ja hoitosuunnitelman
kirjausten tekemiseen ja katseluun voi osallistua useiden ammattiryhmien edustajia
kuten lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Kirjaamiseen voi osallistua valvonnanalaisia hen-
kilöitä kuten opiskelijoita, jolloin kirjaukset pitää hyväksyä toisen henkilön toimesta.
Lisäksi toinen henkilö voi kirjata tietoja sanelusta tai toisen henkilön puolesta. Jos
kirjaus pitää hyväksyä toisen henkilön puolesta, työnkulkuun pitää suunnitella hen-
kilön tiedottaminen hyväksymistä vaativasta merkinnästä. Ilmoitustapa on syytä
määritellä organisaatiokohtaisesti organisaation toiveiden ja toimintapojen mukaan.

3.5 Yhteenveto
Tämä kappale sisältää yhteenvedon kirjallisuuskatsauksen ensimmäisen osan tärkeim-
mistä tuloksista. Kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin sosiaali- ja terveydenhuollon
tietojärjestelmien tilaan Suomessa ja digitaalisen palvelun tuottamisen vaatimuksiin.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon
tietojärjestelmien kehitykseen sekä asettaa useita vaatimuksia digitaalisen palvelun
tuottamiselle:

• Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri pohjautuu tiedonhallintala-
kiin [7]. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri sisältää sosiaali-
ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen kansallisen kokonaisarkkiteh-
tuurin, jolla pyritään varmistamaan tietojen yhdenmukaisuus ja saatavuus
valtakunnallisesti [63].

• Kanta-palvelut ovat keskeinen osa valtakunnallista tiedonhallintaa [63]. Valta-
kunnalliset järjestelmät asettavat vaatimuksia tiedonhallintaan, kuten nouda-
tettavat tietomallit, mutta edistävät samalla järjestelmien yhteentoimivuutta.

• Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät luokitellaan niiden riskitason
ja asiakastietojen käsittelyn laajamittaisuuden perusteella asiakastietolain
mukaisen määräyksen perusteella [71]. Korkeimmat luokitustasot vaativat
tietojärjestelmän tietoturva-auditoinnin ja yhteistestauksen suorittamisen [71].
Asiakastietolain myötä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat, joilla on
käytössä asiakas- tai potilastiedon käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä, ovat
velvoitettuja liittymään Kanta-palveluihin [9].

• Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa käyttöoikeudesta asiakastietoon sää-
detään mitä tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ja muut
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asiakastietoja käsittelevät henkilöt työtehtävänsä ja annettavan palvelun pe-
rusteella saavat enintään käyttää [14]. Asetusta sovelletaan myös sosiaali- ja
terveydenhuollon tietojärjestelmiin, joilla käsitellään asiakas- tai potilastietoja.
Asetus tulee voimaan 30.6.2023, jolloin tietojärjestelmän pitää mahdollistaa
käyttöoikeuksien määrittely asetuksen mukaisesti [14].

• Sote-uudistus edellyttää tietojärjestelmien yhteensovittamista, jotta sosiaali- ja
terveydenhuollon tiedot liikkuvat eri toimijoiden välillä [23]. Sote-uudistuksen
myötä hyvinvointialueet vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden
järjestämisestä [11].

• Sote-uudistus edellyttää tietojärjestelmien yhteensovittamista, jotta sosiaali- ja
terveydenhuollon tiedot liikkuvat eri toimijoiden välillä [23]. Sote-uudistuksen
myötä hyvinvointialueet vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden
järjestämisestä [11]. Tiedonhallinnan näkökulmasta sote-uudistuksen myötä
tiedon saatavuus pitäisi parantua, koska hyvinvointialuekohtaiset rekisterit
ovat edeltäviä rekistereitä laajempia [32].

• Tietojen tuottaminen on keskeinen osa tiedonhallintaa ja asiakas- ja potilastie-
tojen kirjaaminen on säädetty laissa [15, 16].

• Sosiaali- ja terveydenhuolto ovat velvoitettuja yhteistyöhön, mikä edellyttää
tiedon kulkua sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden välillä [16, 17]. Mo-
nialaisen yhteistyön myötä yhteisten palveluiden suunnittelussa täytyy ottaa
huomioon sekä sosiaali- että terveydenhuollon vaatimukset ja tarpeet.

• Digitaalisten palveluiden kehittämisessä täytyy ottaa huomioon jatkuvasti
kehittyvä lainsäädäntö, kuten hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon
tiedonhallinnan koskevien säädosten uudistamisesta [5].
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4 Palvelukeskeinen arkkitehtuuri
Tässä luvussa käsitellään palvelukeskeisen arkkitehtuurin perusteita ja hyödyntämis-
tä. Palvelukeskeisesta arkkitehtuuria tarkastellaan sen suunnitteluperiaatteiden sekä
hyötyjen ja haasteiden näkökulmasta. Lisäksi käydään läpi palvelukeskeisen arkkiteh-
tuurin keskeiset laatuvaatimukset, erityisesti yhteentoimivuus. Yhteentoimivuutta
käsitellään myös sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien näkökulmasta. Lu-
vun lopussa on yhteenveto palvelukeskeisen arkkitehtuurin vaikutuksista digitaalisen
palvelun kehittämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin.

4.1 Palvelukeskeisen arkkitehtuurin kuvaus
Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (service-oriented architecture, SOA) perustuu toimin-
tojen ja prosessien tarjoamiseen palveluina, joita voidaan hyödyntää rajapintojen
välityksellä [3]. Palvelukeskeinen arkkitehtuuri on IT-arkkitehtuurikonsepti, jossa
liiketoimintaprosesseja tukee tietojärjestelmä, jonka ohjelmistojärjestelmät koostu-
vat palveluista [1]. Palvelulla tarkoitetaan tietojärjestelmän toimintoa tai prosessia,
joka voidaan tarjota itsenäisenä kokonaisuutena [73]. Palvelu toteuttaa toistettavan
liiketoiminnan toiminnon, jonka suorittamista seuraa määritelty lopputulos [73]. Pal-
velukeskeinen arkkitehtuuri perustuu uudelleenkäytettävien palveluiden tuottamiseen.
Yhdistelemällä palveluita organisaatiot voivat luoda halumiansa prosessikokonaisuuk-
sia vastaamaan liiketoiminnan tarpeita [73]. Rajapinnat ja yhteentoimivuus ovat
keskeinen osa palvelukeskeistä arkkitehtuuria [3].

Palvelukeskeistä arkkitehtuuria voidaan hyödyntää sekä uusien järjestelmien
kehityksessä että vanhojen järjestelmien jatkokehityksessa. Noudattamalla palve-
lukeskeistä arkkitehtuuria uusien järjestelmien kehityksessä pyritään parantamaan
toimintojen tavoitettavuutta ja tarjoamista ulospäin. Yksittäinen palvelu suunni-
tellaan ottamaan vastaan ja luovuttamaan tarvittavat tiedot. Palvelukeskeisellä
arkkitehtuurin tavoitteena on, että uudet palvelut pystyvät kommunikoida olemassa
olevien järjestelmien kanssa. Palvelukeskeisen arkkitehtuurin avulla voidaan liit-
tää palveluita olemassa olevaan järjestelmään ja vastata uusiin vaatimuksiin tai
mahdollisuuksiin. [73]

Palvelukeskeinen arkkitehtuuri on lähestymistapa tietojärjestelmien suunniteluun
ja kehitykseen [53]. Palvelukeskeinen arkkitehtuurin avulla voidaan käsitellä yritysten
tietojärjestelmien ja organisaatioiden välisten verkostojen prosessien, palveluiden
ja datan yhteentoimivuutta ja integrointia [53]. Palvelukeskeinen arkkitehtuuri ei
ota kantaa käytettäviin teknologioihin, mutta useimmiten toteutuu web service-
teknologioiden ja niihin liittyvän standardin kautta [1].

Palvelukeskeisestä arkkitehtuurista voi hyötyä yritykset, jotka joko käyttävät
tai tuottavat SOA-pohjaisia järjestelmiä [1]. Palvelukeskeinen arkkitehtuurin myötä
yritykset voivat kehittää ohjelmistotuotteita SOA-periaatteiden mukaisesti ja tar-
jota niitä käyttäjille [1]. Tämän myötä yritykset, jotka käyttävät SOA-pohjaisten
järjestelmiä voivat hyötyä SOA-pohjaisen järjestelmän käytöstä alhaisempien IT-
kustannusten tai järjestelmän tarjoamien liiketoiminnallisten hyötyjen [1].

Palvelukeskeisessä arkkitehtuurissa palvelu yhdistää palvelun tarpeen ja kyvyk-
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kyyden. Kyvykkyys on ihmisen tai organisaation luoma asia, joka ratkaisee tai tukee
liiketoiminnan luomaa ongelmaa. Tavallisesti ihmiset ja organisaatiot toimivat palve-
luntarjoajina tarjoten kyvykkyyksia. Vastaavasti palvelun kuluttaja on taho, jolla on
tarve palvelulle. Palvelun kuluttaja voi arvioida palvelun soveltuvuutta tarpeeseen
palvelukuvauksen avulla. [51]

4.1.1 Palvelukeskeinen arkkitehtuurin kahdeksan suunnitteluperiaatetta

Palvelusopimus Palvelusopimukset ovat keskeinen osa palveluiden suunnittelua
niiden määritellessä formaalisti palvelun tarkoituksen ja toiminnan [3]. Palveluso-
pimus voi koostua useista teknisistä ja ei-teknisistä palvelukuvausasiakirjoista [3].
Palvelusopimusten tarkoitus on mahdollistaa yhteentoimivuus palveluiden välillä
määrittelemällä standardoitut rakenteet tiedonsiirtoon [3]. Palvelukeskeinen arkkiteh-
tuuri kannustaa käyttämään avointen standardoitujen rajapintojen käyttämiseen [73].
Standardoitujen rajapintojen käytön etu on, että eri sovellukset voivat hyödyntää
palveluita riippumatta niiden käyttämistä teknologioista [73].

Löyhä kytkentä Löyhä kytkentä viittaa palveluiden riippumattomuuteen muista
palveluista. Löyhän kytkennän tavoitteena on mahdollisuus muokata palvelun toteu-
tusta aiheuttamatta muutostarpeita muihin palveluihin. Löyhä kytkentä on yhtey-
dessä palvelusopimuksiin, jotka ovat ideaalitilanteessa irrallisia teknisen toteutuksen
yksityiskohdista. [3]

Abstraktio Abstraktiolla tarkoitetaan palvelun käytön kannalta ei välttämät-
tömien tietojen piilottamista palvelua kutsuvilta tahoilta [3]. Palvelukeskeisessä
arkkitehtuurissa palvelu nähdään mustana laatikkona. Palvelusta näkyy ulospäin
palvelulle määritelty rajapinta, joka määrittelee palvelun toiminnan sekä odotetut
syötteet ja tulokset [73]. Palvelua kutsuvalle taholle on olennaista tuntea rajapinnan
toteutus, mutta ei palvelun toteutustapaa. Tietojen abstraktoinnilla mahdolliste-
taan palvelun kehittyminen ajan myötä samalla kuitenkin täyttäen alkuperäisen
palvelusopimuksen ehdot [3].

Uudelleenkäytettävyys Uudelleenkäytettävyydellä tarkoitetaan palveluiden suun-
nittelua niin, että palveluita on mahdollista uudelleenkäyttää. Palvelun uudelleen-
käytettävyyteen vaikuttaa palvelun sisältämä logiikka ja sen yleiskäyttöisyys. [3]

Autonomia Autonomialla tarkoitetaan palvelun kykyä suorittaa sen logiikkaa itse-
näisesti. Autonomian määrään vaikuttaa palvelun kyky hallitsee sen suoristusympä-
ristö sekä riippuvuuksien määrä muihin palveluihin. Korkealla autonomialla pyritään
lisäämään palvelun luotettavuutta ja palvelun käyttäytymisen ennustettavuutta. [3]

Tilattomuus Tilattomuudessa tilatieto sisältää siihen liitetyn kutsun tietoja. Ti-
lattomuudessa tilatiedot ja niiden hallinnoinnin kesto pyritään minimoimaan. Ti-
lattomuuden tavoite on lisätä palveluiden skaalautuvuutta sekä tukea palveluiden
suunnittelua uudelleenkäytettäviksi. [3]
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Löydettävyys Löydettävyydellä pyritään helpottamaan päätöksiä tarvitseeko tiet-
tyjen ehtojen täyttämiseksi rakentaa uusi palvelu vai löytyykö nykyisten palveluiden
joukosta kyseiset ehdot täyttävä palvelu. Löydettävyys perustuu palveluiden metatie-
toihin, jotka sisältää olennaiset tiedot palvelusta selkeästi ilmastuna. Löydettävyyden
kannalta olennaista on, että metatiedot ovat keskitetysti säilötty, niitä ylläpidetään
johdonmukaisesti sekä ne ovat sujuvasti saatavilla. [3]

Koostettavuus Koostamisella tarkoitetaan palvelun muodostamista usesta pal-
velusta. Palveluiden koostamisessa palveluun yhdistetään yksi tai useampi palvelu,
jolloin muodostuu yksi monimutkaisempi palvelu. Koostamisen etu on mahdolli-
suus yhdistellä toiminnallisuuksia erilaisiksi kombinaatioiksi nopeasti. Palveluita voi
koostaa kahdella tavalla 1) orkesteroimalla tai 2) koreografisesti. Orkesteroinnissa
yksi palvelu ohjaa muita palveluita. Koreografisessa koostamisessa palvelut toimivat
yhdessä ilman yhtä ohjaavaa palvelua. [73]

4.1.2 Hyödyt ja haasteet

Palvelukeskeisessä arkkitehtuurissa tietojärjestelmä tukee liiketoimintaprosesseja ja
tietojärjestelmän ohjelmistojärjestelmät koostuvat palveluista [1]. Tällöin merkittä-
viä palvelukeskeisen arkkitehtuurin tarjoamia etuja ovat liiketoiminnan prosessien
optimointi, ketteryys ja kehityskulujen laskeminen palveluiden rinnakkaisen käytön
myötä [1]. Ketteryydellä tarkoitetaan löyhän kytkennän ja kapseloinnin avulla uusia
ominaisuuksia pystytään saamaan nopeamman käyttöön. [1]. Lisäksi palvelukeskei-
nen arkkitehtuuri mahdollistaa palveluiden rinnakkaisen käytön useissa prosesseissa
samanaikaisesti kapseloinnin ja hyvin dokumentoitujen sekä vakaiden rajapintojen
avulla [1]. Osa palvelukeskeisen arkkitehtuurin mahdollisista hyödyistä näkyvät vasta
pitkän aikavälin tarkastelussa [1]. Erityisesti jatkoprojektit voivat hyötyä palveluiden
uudelleenkäytettävyydestä sekä ketteryydestä tuottaa uusia ominaisuuksia [1].

Asiakkaan näkökulmasta palvelukeskeisen arkkitehtuurin keskeisiä tavoiteltuja
hyötyjä ovat [55, s.8-13]:

• Toiminnallinen joustavuus: Mahdollisuus reagoida nopeasti muutostarpeisiin
lisäämällä uusia toimintoja järjestelmään tai muuttamalla olemassa olevia
toimintoja. Sosiaali- ja terveydenhuollossa ulkoisia muutostarpeita tuovat uudet
tai muuttuneet tietosisällöt sekä lakimuutokset. Lisäksi muutostoiveita nousee
toimintaprosessien kehittämisestä.

• Tietojärjestelmäympäristön vähittäinen kehitys: Tietojärjestelmää kehitetään
vähitellen palveluiden avulla toiminnan kehittyessä.

• Järjestelmien parantunut käytettävyys: Pyritään välttämään samojen tietojen
kirjaamista useisiin tietojärjestelmiin. Perustuu yhteisten palveluiden käyt-
töön eri sovelluksissa, jolloin käyttäjälle tarjotaan yhdenmukainen näkymä ja
toiminnallisuus. Kertakirjautuminen lisää käytettävyyttä.

Palveluiden tuottajan näkökulmasta palvelukeskeisen arkkitehtuurin keskeisiä tavoi-
teltuja hyötyjä ovat [55, s.15-18]:
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• Uusien palvelujen ja sovellusten nopea toteuttaminen: Mahdollisuus reagoi-
da uusiin vaatimuksiin tuottamalla uusia palveluita tai muokkaamalla tai
yhdistämällä olemassa olevia palveluita.

• Palveluiden ja komponenttien uudelleenkäyttö: Tavoitellaan kerran toteutetun
palvelun hyödyntämistä eri tuotteissa. Palvelun tuottamisen kannalta uudel-
leenkäytön suunnittelu vaatii työtä, joten hyödyt näkyy vasta kun palvelua
käytetään toistuvasti.

• Inkrementaalinen kehittäminen: Tavoitteena kehittää ensin tärkeimmät omi-
naisuudet, jonka jälkeen lisätään uusia toiminnallisuuksia vähitellen.

• Integroinnin tehostuminen kumppanijärjestelmiin: Tavoitteena integraatioiden
toteuttaminen pienemmällä työmäärällä ja toistettavuuden kasvattamien.

Palvelukeskeisen arkkitehtuurin tavoiteltuja hyötyjä voidaan arvioida seitsemän
osa-alueen perusteella [55, s.48-49]:

1. käyttäjä- ja asiakastyytyväisyys
2. käytettävyys- ja saatavuus
3. toimintaprosessit
4. järjestelmiessä käsiteltävä tieto
5. kehitysprosessit toimittajan näkökulmasta
6. kehitysprosessit asiakkaan näkökulmasta
7. tekniset seikat

Osa-alueita voidaan arvioida lukumäärä-, työmäärä-, ajallisten, laadullisten ja talou-
dellisten mittareiden perusteella [55, s.49]. Palvelukeskeisen arkkitehtuurin hyötyjen
arviointi liiketoiminnan kannalta on olennaista, koska IT-arkkitehtuuri vaikuttaa
IT-resurssien ominaispiirteenä liiketoiminnan tulokseen [1]. Liiketoiminnan tulosta
voidaan arvioida tuotto- ja menosuhteella [1].

Palvelukeskeinen arkkitehtuurin käytössä merkittäviä haasteita on syntynyt ark-
kitehtuurin hallinnasta [1]. Lisäksi haasteena on erityisesti tietoturvaan ja suoritusky-
kyyn liittyvissä prosesseissa [1]. Strateginen haaste palvelukeskeisessä arkkitehtuurin
toteuttamisessa on yksiselitteisen määritelmän puuttumien, joten SOA-konseptin to-
teuttamisessa joudutaan investoimaan koordinointiin, jotta osapuolilla on yhtenäinen
ymmärrys palvelukeskeisen arkkitehtuurin soveltamisesta [1]. Toinen palvelukes-
keisen arkkitehtuurin käytöstä tunnitettu strateginen haaste koskee aiheutuneita
kustannuksia palvelukeskeisen arkkitehtuurin hallitsemisen vaatimista muutoksista
organisaatiorakenteseen ja prosesseihin [1].

Palvelukeskeisen arkkitehtuurin toteuttamisen onnistumiseen vaikutaa monet
tekijät [46]. Keskeisiksi tekijöiksi voidaan nostaa toteuttamisen kannalta kriittiset
menetystekijät (engl. critical success factor). Menestystekijöiden tunnistaminen
ja hyödyntäminen auttaa toteuttamaan onnistuneesti SOA-pohjaisen järjestelmän
[46]. Taulukossa 6 esitellään palvelukeskeisen arkkitehtuurin toteuttamisen kriittisiä
menestystekijöitä terveydenhuollossa [46]. Taulukossa 6 esiteltyjen menestystekijöiden
kriittisyyden taso vaihtelee. Menestystekijöistä etusijalla ovat erityisesti hallinnolliset
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tekijät. Ilman kunnollisia hallintakäytäntöjä on riski, että arkkitehtuurista tulee
monimutkainen, hallitsematon ja lopulta hylättävä [46].

Toiminnallinen Hallinnollinen Strateginen IT-
infrastruktuuri

Organisaatio

Kypsyys Roolit Pitkän aikavälin
suunnittelu

Resurssit Linjaus

Etenemis-
suunnitelma

Hallinto Projektin tunnis-
taminen

Testaus Päätösten
toimeenpano

Kompleksisuus Tiimi Selkeät tavoitteet Standardit Kulttuuri

Kustannukset Kokemus

Mittaus Koulutus

Riskit

Kommunikaatio

Taulukko 6: Palvelukeskeisen arkkitehtuurin käyttöönoton kriittiset menestystekijät
terveydenhuollossa kategorioittain

4.2 Palvelukeskeistä arkkitehtuurin mallintaminen
Palvelukeskeistä arkkitehtuurin omaksumisen avuksi on kehitetty useita arkkiteh-
tuurisia malleja. Arkkitehtuurisia malleja lukeutuu useita mallityyppejä, joista tässä
diplomityössä käsitellään referenssimallia (engl. reference model) ja referenssiarkki-
tehtuuria (engl. reference architecture). Referenssimalli termin käyttö on yleistynyt,
mutta sen sisältämistä ominaisuuksista ei olla yksimielisiä [4]. Mallintaminen SOA-
pohjaisen järjestelmän kehityksen alkuvaiheessa on keskeistä onnistumisen kannalta
riippumatta toteutuksen yksityiskohdista[80].

• Referenssimalli on abstrakti viitekehys jonkin ympäriston kokonaisuuksien
välisten merkittävien suhteiden ymmärtämiseksi [28]. Referenssimalli on määri-
telty joukko tietyn toimialueen kokonaisuuksia sisältäen toimialueelle olennaiset
tunnusmerkit ja käyttäytymisen [28].

• Referenssiarkkitehtuuri mallintaa tietyn toimialueen abstrakteja arkkiteh-
tonisia elementtejä riippumatta toimialalle toteutettavan ratkaisun toteuttami-
seen käytetyistä teknologioista, protokollista ja tuotteista [48].

Eri mallityypit eroavat toisistaan abstraktiotason ja kattavuuden perusteella.
Referenssiarkkitehtuuri eroaa referenssimallista siinä, että referenssiarkkitehtuuri
on referenssimalli yksityiskohtaisempi antaen täydellisemmän kuvan mallinnettujen
entiteettien toteuttamiseasta [48]. Referenssiarkkitehtuuri on riippumaton tietystä
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ratkaisusta kuten referenssimalli, mutta koskee sen sijaan ratkaisuluokkaa [48]. Ku-
vassa 5 kuvataan, miten referenssimallin abstaktiotaso on referenssiarkkitehtuuria
korkeampi.

Kuva 5: Referenssimalli ja siihen liittyvät kokonaisuudet [28]

4.2.1 OASIS referenssimalli

OASISin referenssimalli on OASIS-standardi, jonka tarkoituksena määritellä SOAn
ydin sekä tarjota yhteinen semantiikka palvelukeskeisestä arkkitehtuurista [51]. Yh-
teisen semantiikan tavoite on mahdollistaa referenssimallin yksiselitteinen hyödyn-
täminen eri toteutusten välillä [51]. Referenssimalli ei ole suoraan sidottu teknolo-
gioihin tai muihin konkreettisiin toteutusyksityiskohtiin [51]. Kuvaan 6 on koostettu
referenssimallin keskeiset käsitteet. Referenssimallin pääkäsitteet ovat [51, s.12]:

• Palvelu (engl. service): Palvelu on toiminta, joka mahdollistaa pääsyn yhteen
tai useampaan kyvykkyyteen. Pääsy tarjotaan rajapinnan avulla. Rajapinta
noudattaa palvelun kuvauksessa määriteltyjä sopimuksia ja politiikkaa. Palve-
lun käyttö toteuttaa yhden tai useamman tosimaailman vaikutuksen.

• Näkyvyys (engl. visibility): Näkyvyydellä tarkoitetaan kykyä muodostaa yh-
teys palvelun kuluttajan ja tarjoajan eli tarpeiden ja kyvykkyyksien välille.
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Kuva 6: Referenssimallin keskeiset käsitteet

Näkyvyys saavutetaan kun palvelun tarjoaja ja kuluttaja voivat olla vuorovai-
kutuksessa keskenään. Esiehdot näkyvyydelle ovat tietoisuus (engl. awareness),
halukkuus (engl. willingness) ja tavoitettavuus (engl. reachability).

• Palvelukuvaus (engl. service description): Palvelukuvauksella tarkoitetaan
palvelun käyttämiseen tarvittavia tietoja. Palvelukuvauksen tarkoitus on edis-
tää vuorovaikutusta ja näkyvyyttä osapuolten välillä.

• Vuorovaikutus (engl. interaction): Vuorovaikutuksella tarkoitetaan toiminto-
jen suorittamista palvelua vasten. Vuorovaikutus tapahtuu useimmiten lähettä-
mällä ja vastaanottamalla viestejä.

• Sopimus ja politiikka (engl. contract and policy): Politiikka on väite, joka
sisältää politiikan omistajan asettaman rajoituksen tai ehdon omistamansa
kokonaisuuden käytölle, käyttöönotolle tai kuvaukselle. Politiikan täytäntöön-
pano voidaan pakottaa. Sopimus puolestaan edustaa kahden tai useamman
osapuolen yhdessä sopimaa sopimusta.

• Tosimaailman vaikutus (engl. real world effect): Palvelun kuluttaja vuoro-
vaikuttaa palvelun kanssa aina tietyn tarkoituksen takia. Tosimaailman vaiku-
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tuksella tarkoitetaan tarkoitusta palvelun käytölle. Tosimaailman vaikutus voi
olla vastaus tietopyyntöön tai tilan muutos.

• Suorituskonteksti (engl. execution context): Palveluvuorovaikutuksen suo-
rituskonteksti on joukko infrastruktuurielementtejä, prosessikokonaisuuksia,
politiikan väitteitä ja sopimuksia, jotka ilmentyvät vuorovaikutuksessa muo-
dostaen polun tarpeiden ja kyvykkyyksien välille.

4.2.2 OASIS referenssiarkkitehtuuri

OASISin referenssiarkkitehtuuri on viitearkkitehtuuri, jossa arkkitehtuuri kuvataan
mallien, näkymien ja näkökulmien avulla [48]. Referenssiarkkitehtuuri sisältää kolme
päänäkymää [48]:

1. Osallistuminen SOA-ekosysteemiin

• Kuvaa, miten ihmiset voivat harjoittaa liiketoimintaansa SOA-ekosysteemissä
tehokkaasti ja turvallisesti SOA-paradigman mukaisesti.

• Pyrkii ymmärtämään ekosysteemin rajoitteita ja konteksteja, joissa liike-
toimintaa voidaan harjoittaa ennustettavasti ja tehokkaasti.

2. SOA-ekosysteemin toteuttaminen

• Kuvaa, mitä tarkoittaa toteuttaa SOA-pohjainen järjestelmä SOA-ekosysteemissä.
• Käsittelee SOA-pohjaisten järjestelmien tehokasta rakentamista. Keskit-

tyy infrastruktuurielementteihin, joita tarvitaan tukemaan SOA-pohjaisten
järjestelmien rakentamista.

3. Omistajuus SOA-ekosysteemissä

• Kuvaa, mitä tarkoittaa omistaa SOA-pohjainen järjestelmä SOA-ekosysteemissä.
• Käsittelee prosesseja varmistaakseen SOA-pohjaisten järjestelmien johta-

misen, hallinnan, turvallisuuden ja testauksen.

Referenssiarkkitehtuuri tarkastelee SOAn arkkitehtuurista paradigmaa ekosys-
teemien näkökulmasta. SOA-ekosysteemissä ihmiset, prosessit ja koneet toimivat
yhdessä tarjotakseen kyvykkyyksiä paveluiden muodossa [48]. Järjestelmä on kyvyk-
kyys, joka on kehitetty täyttämään tietyt tarpeet [48]. Referenssiarkkitehtuurilla on
kolme päätavoitetta [48]:

1. Tehokkuus: Referenssiarkkitehtuurin tavoite on kuvata, miten SOA-pohjaiset
järjestelmät varmistavat, että osallistujat voivat käyttää järjestelmiä tarpei-
densa mukaan.

2. Luottamus: Referenssiarkkitehtuurin tavoite on mahdollistaa riittävä luot-
tamustaso liiketoiminnan vuorovaikutuksissa. Luottamus näkyy osallistujien
välisessä vuorovaikutuksessa, luottamustason arvioinnissa ja ekosysteemin asian-
mukaisessa hallinnassa.



43

3. Skaalautuvuus: Referenssiarkkitehtuurin tavoite on mahdollistaa monimut-
kaisten järjestelmien sujuva kasvu palveluiden ja vuorovaikutusten lisääntyessä.

4.3 Palvelukeskeinen arkkitehtuuri ja laatuvaatimukset
4.3.1 Keskeiset laatuvaatimukset

Palvelukeskeisen arkkitehtuurin suunnittelua ohjaa laatuvaatimukset [61]. Laatuvaati-
mukset voidaan johtaa liiketoiminnan tavoitteista [61]. Palvelukeskeisellä arkkitehtuu-
rilla on sekä positiivisiä että negatiivisia vaikutuksia järjestelmän laatuominaisuuksiin
[61]. Lisäksi laatuvaatimusten välillä on tehtävä kompromisseja ottaen huomioon
niiden vaikutukset kykyyn saavuttaa liiketoiminnan tavoitteet [61]. Taulukossa 7 on
esitelty palvelukeskeisen arkkitehtuurin suunnitteluun vaikuttavat laatuattribuutit.

Laatuattribuutti

Yhteentoimivuus (engl. interoperability)

Luotettavuus (engl. reliability)

Saatavuus (engl. availability)

Käyttävyys (engl. usability)

Turvallisuus (engl. security)

Suorituskyky (engl. performance)

Laajennettavuus (engl. extensibility)

Skaalautuvuus (engl. scalability)

Mukautuvuus (engl. adaptability)

Testattavuus (engl. testability)

Auditoitavuus (engl. auditability)

Toimivuus ja käyttöönotettavuus (engl. operability and deployability)

Muokattavuus (engl. modifiability)

Taulukko 7: Palvelukeskeisen arkkitehtuurin suunnitteluun vaikuttavat laatuattri-
buutit pohjautuen [61]

Palvelukeskeisen arkkitehtuurin käyttöönottoon ohjaavat erityisesti yhteentoi-
mivuus, integroitavuus, muokattavuus ja ylläpidettävyys [39]. Kyseiset tekijät on
mahdollista saavuttaa noudattamalla palvelukeskeisten järjestelmien suunnitteluperi-
aatteita [39]. Palvelukeskeisen arkkitehtuurin näkökulmasta yleisiä liiketoiminnan
tavoitteita voi olla ketteryys ja olla ensimmäinen palvelun palveluntarjoaja markki-
noilla sekä integroitavuus vanhoihin järjestelmiin [61]. Ensimmäisenä markkinoille
pääsyä ja ketteryyttä voi mahdollisesti edistää keskittymällä mukautuvuuteen, yh-
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teentoimivuuteen, skaalautuvuuteen ja laajennettavuuteen [61]. Vastaavasti palvelun
integroitavuutta vanhoihin järjestelmiin voidaan edistää keskittymällä yhteentoimi-
vuuteen sekä suorituskykyyn, luotettavuuteen ja testattavuuteen [39, 61].

Palvelukeskeisen järjestelmän monimutkaisuutta, kustannuksia, laatua, luotetta-
vuutta ja ylläpidettävyyttä voidaan arvioida monimutkaisuuden testausmittarien,
kustannusarvion ja laadun arvioinnin perusteella [18]. Laatua voi arvioida laatuatt-
ribuuttien ja niiden mittareiden perusteella. Yleisesti kustannukset ovat keskeinen
osa palvelukeskeisen arkkitehtuurin arviointia [18, 39, 66]. Palvelun kustannusarvion
tekeminen vaatii kuitenkin selkeää ymmärrystä tehtävästä työstä [66]. Kustannusten
arviointiin on mahdollista hyödyntää ohjelmistotuotannon kustannusmalleja kuten
COCOMO (Constructive Cost Model) [18, 66].

Palvelukeskeitä arkkitehtuuria voidaan arvioida myös eri sidosryhmien näkökul-
masta, jonka lisäksi arviointia voidaan tehdä eri tasoilla [66]. Eri tasot sisältävät
palvelun testaamisen eri tavoin kuten palvelun toiminnallinen ja ei-toiminnallinen
testaus sekä integraatio- ja regressiotestaus [66]. Järjestelmäkehittäjälle olennaista
on testata palvelua havaitakseen palvelun viat kun taas palveluntarjoaja haluaa
varmistaa, että palvelu täyttää palvelusopimuksessa asetetut vaatimukset [66]. Pal-
velun integroijalle keskeistä on varmistaa, että palvelu ja siihen yhdistetyt palvelut
vastaavat toiminnallisiin ja ei-toiminnallisiin vaatimuksiin [66]

4.3.2 Integroitavuus

Integroitavuudella tarkoitetaan kykyä saada järjestelmän erikseen kehitetyt kom-
ponentit toimimaan oikein yhdessä [22]. Integroituvuus liittyy yhteentoimivuuteen,
yhteentoivuuden tarkoittaessa tietojärjestelmien kykyä vaihtaa tietoa ja tulkita vaih-
dettua tietoa [22]. Käytännössä ohjelmistoarkkitehdit huolehtivat komponenttien
yhteentoimivuuden lisäksi ennakoitavien ja odottamattomien integraatiotehtävien
kustannuksista ja teknisistä riskeistä [39]. Tekniset riskit voivat liittyä ajoitukseen,
suorituskykyyn tai teknologiaan [39]. Integroitavuutta voidaan siis tarkastella sekä
arkkitehtonisena ominaisuutena että integraatiota suoritettavana tehtävänä. Integroi-
tavuuden analysoinnissa voidaan ottaa huomioon ennustettu työn ja riskien määrä,
jotka liittyvät ohjelmiston yksikön integroinnista järjestelmään [39]. Ohjelmiston
yksikkö voi olla kirjasto, moduuli tai komponentti [39].

Integroitavuutta voidaan arvioida kustannusten ja integraation monimutkai-
suuden perusteella. Kustannusten näkökulmasta yksi integroitavuuden mittari on
tarvittava työ palvelun integrointiin toiseen järjestelmään tai palveluun [52]. Toi-
nen integroitavuuden mittari on integraation haastavuus. Integraation haastavuus
kustannusten ja riskien kannalta voidaan ajatella komponentin ja järjestelmän raja-
pintojen koon ja etäisyyden funktiona [39]. Koko on komponentin ja järjestelmän
välisten mahdollisten riippuvuuksien lukumäärä ja etäisyys on kunkin riippuvuuden
ratkaisemisen vaikeus [39]. Taulukossa 8 on esitetty arkkitehtuurin analysoinnin
vaiheet ja toiminnot integroitavuuden näkökulmasta.
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Vaihe Toiminnot

Valmistautuminen 1. Kerää artefaktit

Suuntautuminen 2. Tunnista vaatimuksen täyttämiseen käytetyt mekanismit
3. Paikanna arkkitehtuurin mekanismit
4. Tunnista johdetut päätökset ja erityistapaukset

Arviointi 5. Arvioi tyytyväisyys vaatimuksiin
6. Arvioi vaikutukset muihin laatuvaatimuksiin
7. Arvioi arkkitehtoninen lähestymistavan kustannus-hyötysuhde

Taulukko 8: Arkkitehtuurin analysoinnin vaiheet ja toiminnot integroitavuuden
näkökulmasta [39]

4.3.3 Integraatiomallit

Integroitavuuteen vaikuttaa palveluiden käyttämä integraatiomalli. Kahden palvelun
välille voi rakentaa suoran yhteyden (point-to-point). Kahden päätepisteen välisten
yhteyksien ylläpitäminen monimutkaistuu kuitenkin huomattavasti jokaisen uuden
palvelun myötä, jonka kanssa pitää kommunikoida ja jakaa tietoa [18]. Tästä johtuen
integraatioissa hyödynnetään ratkaisuja kuten yrityspalveluväylä tai terveydenhuol-
lossa kontekstinhallintapalvelin. Yleisesti tietojärjestelmään integroitavan palvelun
etu on, että käyttäjälle tarjotaan tarvittavat toiminnot yhden tietojärjestelmän
kautta. Käyttäjän ei tarvitse tietää siirtyvänsä järjestelmästä toiseen käyttääkseen
palvelua. Palvelun integraatio tietojärjestelmään pitää kuitenkin olla saumaton, jotta
palvelun käyttö on tyydyttävää.

Yrityspalveluväylä Yrityspalveluväylä (engl. enterprise service bus) tarjoaa vuo-
rovaikutus- ja viestintäpalvelut heterogeenisille sovelluspalveluille palvelukeskeisessä
arkkitehtuurissa [66]. Yrityspalveluväylän kautta pystytään siirtämään tietoa, mutta
se voi myös mahdollistaa tietojen muuntamisen niin, että vanhat järjestelmät pystyvät
kommunikoimaan uudempien sovellusten kanssa [66]. Yrityspalveluväylällä välte-
tään erillisten integraatioiden tekeminen jokaisen sovelluksen välille erikseen, joiden
hallitseminen voi tulla järjestelmän laajentuessa haastavaksi [66]. Yrityspalveluväy-
län suorituskykyä voidaan arvioida keskimääräinen vasteajan sekä suorituskyvyn
perusteella [66]. Yrityspalveluväylä on kuvattu kuvassa 7.

Kontekstinhallinta Terveydenhuollossa on hyödynnetty kontektinhallintaa hel-
pottamaan siirtymisiä eri sovellusten välillä. Kontekstinhallinta ylläpitää yhteisiä
tietoja, joita eri järjestelmät voivat hyödyntää riippumatta järjestelmän teknisestä
toteutuksesta. Sosiaali- ja terveydenhuollossa minimikontekstinhallinnassa kontekstin
olennaisimmat tiedot koskevat käyttäjää sekä potilasta tai asiakasta. Kontekstinhal-
linta mahdollistaa kertakirjautumisen ja potilaan tai asiakkaan tietojen noutamisen
kontektinhallinnasta.

Kontekstinhallinnan avulla käyttäjä voi siirtyä sujuvasti tietojärjestelmien välil-
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Kuva 7: Yrityspalveluväylä

lä. Kontekstinhallinta ylläpitää kontekstin olennaisia tietoja. Kontekstinhallinnalla
helpotetaan järjestelmien yhtäaikaista käyttöä automatisoimalla ja helpottamalla
siirtymisiä järjestelmien välillä. HL7 Finland ry:n minimikontekstinhallinnan määrit-
telyn mukaan järjestelmät liitetään koordinaattori-komponenttiin [24]. Järjestelmät
kommunikoivat koordinaattorin välityksellä, koordinaattorin ylläpitäessä yhteistä
kontekstia [24]. Koordinaattori-komponetin vuorovaikutus tapahtuu kahden rajapin-
nan avulla. Koordinaattori-rajapinta vastaa kontekstin luomisesta sekä kontekstin-
hallintaan liittymisestä ja eroamisesta [24]. Kontekstitiedot-rajapintaa kutsumalla
asetetaan ylläpidettävään kontekstiin kontekstitietoja [24]. Minimikontekstinhallinta
on esitetty kuvassa 8.

Kuva 8: Kontekstinhallinta [24]

Minimikontekstinhallinnan tilalle on nousemassa SMART App Launch, joka
mahdollistaa erillisten sovellusten liittämisen potilastietojärjestelmiin ja helpon
siirtymisen sovellukseen. Siirtymisen yhteydessä sovellukselle välitetään tarvittavat
tiedot. SMART App Launch käyttö vastaa minimikontekstinhallintaa, mutta se
perustuu yleisesti käytössä oleviin web-teknologioihin. [19]
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4.3.4 Yhteentoimivuus sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurilla pyritään määrittelemään yhtei-
set tiedonhallinnan periaatteet [63]. Asiakas- ja potilastiedon käyttöä ohjaa sosiaali-
ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen kansallinen kokonaisarkkitehtuuri
[63]. Valtakunnallisesti käytössä olevat Kanta-palvelut ovat luoneet perustan valta-
kunnalliseen tiedonhallintaan [63]. Kanta-arkkitehtuuri vastaa useine palveluineen
palvelukeskeisestä arkkitehtuuria. Kanta-palvelut käyttävät tunnettuja standardeja
asiakirjojen rakenteessa, metatiedoissa ja viestinvälityksessä. Standardien käyttö on
keskeistä uudelleenkäytettävyyden sekä yhteentoimivuuden kannalta, joiden avul-
la voidaan saavuttaa palvelukeskeisen arkkitehtuurin tavoitteet liiketoiminnasta
ketteryydestä ja teknologian tehokkaasta käytöstä [56].

Kanta-palvelut hyödyntävät voittoa tavoittelematon Health Level Seven (HL7)
organisaation kehittämiä terveydenhuollon standardeja [20]. Kanta-palveluiden käy-
tössä HL7 kehittämistä standardeista ovat:

• Clinical Document Architecture Release 2 (CDA R2)
• Medical Records
• Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR)

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon ja Potilastiedon arkistoon tallennettavien
asiakirjojen välittämisessä noudatetaan CDA R2 asiakirjastandardin määrityksiä
[21, 35, 34]. Sekä Potilastiedon arkiston että Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston
asiakirjojen välittämisessä hyödynnetään HL7 Version 3 Medical Records sanomara-
japintoja [36, 34]. Lisäksi Kanta-palveluiden omatietovarannon tarjoamat rajapinnat
ja tietosisällot pohjautuvat FHIR standardiin [30].

Sosiaali- ja terveydenhuollossa palvelukeskeisen arkkitehtuurin noudattaminen
voi vaatia tasapainoilua vertikaalisten yhteentoimivuusstandardien, paikallisten vaa-
timusten ja palvelukeskeisen arkkitehtuurin periaatteeden välillä [56]. Yhteentoi-
mivuusstandardit voidaan luokitella horisontaalisiin eli toimialueneutraaleihin ja
vertikaalisiin eli toimialuekohtaisiin standardeihin [57, s.24]. Avoimet vertikaaliset
standardit, kuten HL7, yhdessä horisontaalisten standardien kanssa tarjoavat rat-
kaisuja organisaatioiden väliseen yhteentoimivuuteen [56]. Integrating Healthcare
Enterprise (IHE) terveydenhuollon yhteisö, joka on pyrkinyt parantaamaan yhteisym-
märrystä yhteentoimivuuden mahdollistavien standardien, kuten HL7, ja yhteentoi-
mivien järjestelmien toteutuksen välillä [75]. IHE on pyrkinyt parantamaan suurten
terveydenhuoltoyritysten integroitavuutta ja yhteentoimivuutta, mutta tämän lisäksi
tarvitaan SOA-pohjaisten komponenttien ja palveluiden käyttöä [75].

4.4 Yhteenveto
Palvelukeskeinen arkkitehtuuri ilmentyy sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkki-
tehtuurissa. Työn empiirisessä osuudessa toteutettiin palvelukeskeisen arkkitehtuurin
mukainen palvelu, joka hyödyntää valtakunnallisia Kanta-palveluita. Sosiaali- ja
terveydenhuollon tietojärjestelmien kehityksen kannalta olennaista on, että palvelu-
keskeistä arkkitehtuuria voidaan hyödyntää sekä uusien järjestelmien kehityksessä
että vanhojen järjestelmien jatkokehityksessa.
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Palvelukeskeisen arkkitehtuurin suunnittelua ohjaa laatuvaatimukset [61]. Työn
empiirisessä osuudessa palvelukeskeisen arkkitehtuurin laatuvaatimuksista yhteentoi-
mivuus, turvallisuus ja käytettävyys nousivat keskeisiksi vaatimuksiksi digitaalisten
palveluiden kehittämisessä. Yhteentoimivuus on keskeinen osa palvelukeskeistä arkki-
tehtuuria [39], kuten myös sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehitystä
[63]. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tietojärjestelmien yhteentoimivuutta on edistänyt
valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut [9]. Integroitavan palvelun toteuttamisessa
integraatioiden toteuttamiseen vaikutta käytetty integraatiomalli. Kustannukset ovat
keskeinen mittari sekä integroitavuuden että yleisesti palvelukeskeisen arkkitehtuurin
arviointiin [18, 39, 66].

Palvelukeskeisellä arkkitehtuurilla voidaan tavoitella kykyä reagoida nopeasti
muutostarpeisiin ja toteuttaa palveluita sekä kehittää tietojärjestelmien vähitel-
len [55]. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on tarve kyetä vastaamaan lainsäädännön
muutostarpeisiin. Lisäksi palvelukeskeisellä arkkitehtuurilla voidaan tavoitella pal-
veluiden uudelleenkäyettävyyttä mykkanen2007palveluarkkitehtuurin. Empiirisessä
osuudessa toteutetulle palvelulle keskeistä oli mahdollisuus integroida palvelu useaan
tietojärjestelmään.
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5 Empiirinen tutkimus

5.1 ERA Terveys- ja hoitosuunnitelman kuvaus
Terveydenhuoltolain mukaan potilaalle on tarvittaessa laadittava hoitosuunnitelma
[17, §24]. Terveys- ja hoitosuunnitelman tarkoitus on tukea hoidon suunnittelun
koordinointia sekä ohjeistaa ja motivoida potilasta omasta terveydenstä huolehti-
miseen [38]. Erityisesti pitkäaikais- ja monisairaat potilaat voivat hyötyä terveys-
ja hoitosuunnitelmasta [38]. Terveys- ja hoitosuunnitelma on käytössä sekä perus-
terveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Tulevaisuudessa käyttöä voidaan
laajentaa myös työterveyshuollon puolelle. Kuvassa 9 esitetään usean sidosryhmän
osallistuminen terveys- ja hoitosuunnitelman käyttöön.

Kuva 9: Terveys- ja hoitosuunnitelman prosessikuvaus esimerkkitilanteessa

Työn lähtökohtana oli hyvinvointialueen tarve hyvinvointialueen kattavaan poti-
lastietojärjestelmäriippumattomaan ratkaisuun terveys- ja hoitosuunnitelmien hal-
lintaan. Tavoitteena oli saada rakenteinen terveys- ja hoitosuunnitelma jokaiseen
hyvinvointialueen potilastietojärjestelmään. Ratkaisun vaatimuksena oli hyödyntää
Kanta-palveluita terveys- ja hoitosuunnitelmien tallentamiseen ja siten täyttää kansal-
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Määritys Viite

Potilastiedon kirjaamisen yleisopas: 5.0 [38]

Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat [41]

Terveys- ja hoitosuunnitelman toiminnalliset vaatimukset liittyville järjes-
telmille

[44]

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveyden-
huollon tietojärjestelmille

[45]

Potilastiedon arkiston toimintamallit [65]

THL/Tietosisältö - Terveys- ja hoitosuunnitelma [70]

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely [77]

Taulukko 9: Keskeiset ERA Terveys- ja hoitosuunnitelman toteuttamiseen vaikutta-
neet kansalliset määrittelyt

linen rakenteisen terveys- ja hoitosuunnitelman määritelmä. Taulukossa 9 on esitetty
keskeiset ERA Terveys- ja hoitosuunnitelman toteuttamiseen vaikuttaneet kansalliset
määrittelyt. Kanta-palveluiden ja rakenteisen terveys- ja hoitosuunnitelman käytön
aloittamien oli olennaista, jotta tulevaisuudessa tietojärjestelmämuutosten toteutta-
minen olisi kevyempää kun tiedot löytyvät määritellyssä muodossa Kanta-palveluista.
Hyvinvointialueen kattavalla Kanta-palveluita hyödyntävällä ratkaisulla terveys- ja
hoitosuunnitelmaa on mahdollista hyödyntää riippumatta potilaan hoitopaikasta ja
käytettävästä potilastietojärjestelmästä.

Lähtötilanteessa hyvinvointialueen käytössä olleet potilastietojärjestelmät eivät
tukeneet terveys- ja hoitosuunnitelman rakenteista kirjaamista. Lisäksi terveys- ja
hoitosuunnitelmalle kuuluvia tietoja oli kirjattu useille näkymille vaihtelevilla ta-
voilla. Tämän seurauksena olennaisten tietojen löytäminen jälkikäteen oli haastavaa.
Vaihtelevien kirjauskäytäntöjen takia käyttäjän on pitänyt käydä läpi eri käynti-
kirjauksia löytääkseen olennaisen tiedon. Työssä toteutetussa palvelussa ongelma
ratkaistiin kirjaamaalla tiedot sähköisenä ja rakenteisena terveys- ja hoitosuunnitel-
malle tarkoitetulle YHOS-näkymälle. Kun tiedot kirjataan YHOS-näkymälle, tiedot
pystytään hakemaan tehokkaasti näkymän perusteella. Lisäksi potilaan on helpompi
löytää terveys- ja hoitosuunnitelma Omakannasta, kun tiedot on kirjattu rakenteisena
YHOS-näkymälle.

Terveys- ja hoitosuunnitelma toiminnallisuudelle olennaista oli, että ajantasainen
suunnitelma on aina nopeasti saatavilla. Erityisesti perusterveydenhuollossa hoidon
tarpeen arvioinnissa on minuuttiaikataulu, joten terveys- ja hoitosuunnitelma tar-
vitsee saada näkyviin viiveettä, jotta potilaan kokonaistilanne voidaan hahmottaa
nopeasti. Terveys- ja hoitosuunnitelma on ylläpidettävä asiakirja, mikä luo edelly-
tykset ajantasaisen suunnitelman saatavuudelle poikkeuksena luovutuskieltotilanteet.
Terveys- ja hoitosuunnitelman eheyden ja ajantasaisuuden kannalta suunnitelman
päivityksen yhteydessä pitäisi aina päivittää koko suunnitelma. Terveys- ja hoi-
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tosuunnitelman sisältö voi pirstaloitua, jos päivityksen yhteydessä kirjataan vain
yksittäinen uusi tieto tai muutostarve. Palvelun toiminnan tavoitteeksi asetettiin
tukea suunnitelman ylläpitoa ja ohjata käyttäjiä päivittämään aina koko suunnitel-
ma muutosten yhteydessä. Koko suunnitelman päivitykseen liittyviä haasteita on
käsitelty luvussa 5.5.1.

Terveys- ja hoitosuunnitelman ylläpitoon osallistuu potilaan hoitoon osallistuvat
tahot. Terveys- ja hoitosuunnitelmaa voi muokata henkilö, jolla ei ole oikeuksia
tallentaa merkintää Potilastiedon arkistoon tai merkintä on tarkoitus viimeistel-
lä toisen käyttäjän toimesta. Toimintatapa merkinnän hyväksyjän tiedottamisesta
hyväksyntää odottavasta merkinnästä jätettiin organisaatiokohtaisesti organisaa-
tion päätettäväksi. Lisäksi rakenteisen terveys- ja hoitosuunnitelman käyttöönotto
vaati toimintatapojen muuttamista kun tiedot kirjataan eri paikkaan kuin aiem-
min. Toimintatapojen muuttamisen tueksi toteutettiin rakenteisen terveys- ja hoito-
suunnitelman kopiointi leikepöydälle raakatekstinä, jolloin se voidaan liittää myös
potilastietojärjestelmässä merkinnän vapaatekstiosuuteen.

Terveydenhuollon ammattilainen täyttää terveys- ja hoitosuunnitelman yhdessä
potilaan kanssa. Potilaan kuunteleminen ja osallistaminen terveys- ja hoitosuunni-
telman täyttämiseen on olennaista, koska potilaan oma motivaatio on keskeisessä
osassa, kun arvioidaan terveys- ja hoitosuunnitelman hyödyllisyyttä. Terveys- ja
hoitosuunnitelma on potilaan luettavissa Omakannasta. Lisäksi terveydenhuollon
ammattilainen voi tulostaa suunnitelman potilaalle. Terveys- ja hoitosuunnitelman
kirjaksissa tulisi siis ottaa huomioon, että suunnitelma on potilaalle ymmärrettävässä
muodossa. Selkeät kirjaukset auttavat potilasta noudattamaan suunnitelmaa [2].
Vaikeasti ymmärrettävä terveys- ja hoitosuunnitelma voi vaikeuttaa potilaan sitoutu-
mista suunnitelmaan ja aiheuttaa vältettävissä olevaa ylimääräisistä yhteydenotoista
johtuvaa kuormitusta terveydenhuollolle.

5.1.1 ERA Terveys- ja hoitosuunnitelma osana palvelukeskeistä arkki-
tehtuuria

Palvelukeskeinen arkkitehtuuri ilmentyy ERA Terveys- ja hoitosuunnitelman kautta
kahdella tavalla 1) ERA Terveys- ja hoitosuunnitelma on ERA-järjestelmän palvelu
ja 2) sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurin myötä. Kuvassa 10 on
esitetty olennaiset tietojärjestelmät ja palvelut ERA Terveys- ja hoitosuunnitelman
näkökulmasta. Hyvinvointialue voi sisältää useita tietojärjestelmiä, joista voidaan
siirtyä kontekstinhallintan avulla ERA Terveys- ja hoitosuunnitelmaan. Terveyden-
huollon ammattihenkilöt tunnistautuvat potilastietojärjestelmiin terveydenhuollon
ammatikortilla. Ammattikortin käyttö vaatii kortinlukijaohjelmiston ja kortinluki-
jan. Yleisesti ERA-järjestelmä hyödyntää Kanta-palveluita sekä muita kansallisia
palveluita. Lisäksi ERA Terveys- ja hoitosuunnitelman kautta voidaan käyttää
terveys- ja hoitosuunnitelman esitäyttöön tarkoitettua palvelua. ERA Terveys- ja
hoitosuunnitelmaa on mahdollista käyttää kolmella tavalla:

• Itsenäisesti ERA-järjestelmän käyttöliittymän kautta
• Integroituna kontekstinhallinnan avulla
• Integroituna ERAn rajapinnan avulla.
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Kuva 10: ERA Terveys- ja hoitosuunnitelma osana palvelukeskeistä arkkitehtuuria

5.1.2 Terveys- ja hoitosuunnitelman rakenteinen sisältö

Potilastiedon arkistoon tallennettava terveys- ja hoitosuunnitelman on rakentei-
nen CDA-lomake. Terveys- ja hoitosuunnitelman tietosisältö on jaettu seitsemään
komponenttiin [70]:

1. terveys- ja hoitosuunnitelma
2. hoidon tarve
3. hoidon tavoite
4. hoidon toteutus ja keinot
5. tuki, seuranta ja arviointi
6. terveydenhuollon ammattihenkilö
7. terveys- ja hoitosuunnitelman lisätiedot

Komponentit sisältävät sekä narratiivisia että rakenteisia tietokenttiä. Terveys- ja
hoitosuunnitelma -komponentti eli perustiedot sisältävät potilaan nimen ja henkilö-
tunnuksen sekä terveys- ja hoitosuunnitelman laatimisen tai päivittämisen päivämää-
rän. Muista komponenteista poiketen perustiedot voidaan täyttää automaattisesti
tietojärjestelmän toimesta. Terveys- ja hoitosuunnitelman komponentit ovat esitelty
kuvassa 11.

Hoidon tarve -komponentti sisältää vapaa tekstikentät hoidon tarpeen sekä
toiminta- ja työkykyyn liittyvien tarpeiden kuvaamiselle. Lisäksi potilaan tunnistetut
terveysongelmat voidaan kirjata hoidon syihin rakenteisena sallittujen luokituksen
mukaisesti. Hoidon tarve on vaihtoehtoisesti pakollinen kenttä hoidon syyn kans-
sa. Hoidon tarpeeseen voidaan kirjata potilaan itse tai yhdessä terveydenhuollon
ammattilaisen kanssa tunnistamat terveysongelmat, joiden perusteella terveys- ja
hoitosuunnitelma on luotu. [70]
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Kuva 11: Rakenteinen terveys- ja hoitosuunnitelma pohjautuen [77]

Hoidon tavoite -komponentti sisältää vapaa tekstikentät hoidon tavoitteiden ja
toiminta- ja työkykyyn liittyvien tavoitteiden kuvaamiselle. Tavoitteiden asettajat
voidaan kirjata omaan tietokenttään. Kuvailevan tekstin lisäksi tavoitteita voidaan
kirjata rakenteisena käyttäen koodistoarvoja. Rakenteisia tavoitearvoja voidaan
kirjata laboratoriotuloksille, radiologisille löydöksille tai fysiologisille mittareille.
Hoidon tavoitteet on tarkoitus suunnittella niin, että ne on potilaan saavutettavissa
ja potilas on valmis sitoutumaan niiden tavoitteluun. Hoidon tavoitteiden kirjaaminen
ei ole pakollista. [70]

Hoidon toteutus ja keinot -komponentti sisältää vapaa tekstikentän, johon voi
kuvata suunnitellut toimet potilaan itsensä toteutettavaksi sekä potilaan terveyden
ylläpitoon ja parantamiseen käytettävät terveydenhuollon palvelut. Komponenttiin
sisältyvät rakenteiset kentät palvelunantajille, jotka toteuttavat suunnitellun hoidon
sekä suunnitellut palvelut sisältäen palvelun sisällön ja palvelun toteuttamiselle
asetetut ehdot. Hoidon toteutus ja keinot -komponentti ei ole pakollinen. [70]

Tuki, seuranta ja arviointi -komponentti sisältää vapaaehtoisen vapaan teksti-
kentän kuvaamaan terveydenhuollon ammattilaiselta saatavaa tukea ja terveys- ja
hoitosuunnitelman seurannan ja arvioinnin suunniteltua toteutusta. Terveydenhuol-
lon ammattihenkilö -komponenttiin kirjataan rakenteisena terveys- ja hoitosuunni-
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telman laatimisesta vastaava ammattihenkilö. Ammattihenkilö koordinoi terveys-
ja hoitosuunnitelman toteuttamista, jos koordinoivaa tahoa ei ole nimetty muualla
terveys- ja hoitosuunnitelmassa. Terveydenhuollon ammattihenkilö -komponenttiin
voi kirjata useamman vastuuhenkilön. Vastuuhenkilön kirjaaminen on pakollista. [70]

Terveys- ja hoitosuunnitelman lisätiedot -komponentti sisältää vapaan tekstiken-
tän potilaan tilaa ja hoitoa kuvaaville lisätiedoille sekä tekstikentät potilaan diagnoosi-
ja lääkityslistoille. Terveys- ja hoitosuunnitelman laatimisen tai päivittämisen het-
kellä ajanmukaiset lääkitys- ja diagnoosilistat voi tallentaa tekstinä lisätietoihin.
Terveys- ja hoitosuunnitelman lisätiedot -komponentti ei ole pakollinen. [70]

5.2 Hyvinvointialuetasoiset vaatimukset
Merkittävimmät hyvinvointialuetasoiset vaatimukset ERA Terveys- ja hoitosuun-
nitelmalle ovat esitetty taulukossa 10. Merkittävimpien hyvinvointialuetasoisten
vaatimusten määritelmät ovat esitetty taulukossa 11. ERA Terveys- ja hoitosuunni-
telman toiminnallisuudet ovat esitelty luvussa 5.3. Hyvinvointialueen tärkeimmät
sähköisen terveys- ja hoitosuunnitelman hankintaa koskevat vaatimukset ovat esitetty
taulukossa 12.

Kategoria ID Vaatimus

Laadullinen R1 Tietoturva

R2 Vasteaika

R3 Käytettävyys

R4 Yhteentoimivuus

Integraatio R5 Kontekstinhallinta

R6 Automatisoitu siirtymä potilastietojärjestelmästä
palveluun

R7 Kertakirjautuminen

R8 Palvelutapahtuma luodaan tai valitaan automaat-
tisesti

Toiminnallisuus R9 Kanta-liityntä

R10 Kansallisen määrittelyn noudattaminen

R11 Autorisointi

R12 Käyttöloki

R13 Tilastointi (jatkokehitys)

R14 Raportointi (jatkokehitys)

Taulukko 10: Tärkeimmät hyvinvointialuetasoiset vaatimukset
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ID Määritelmä

R1 Järjestelmän pitää täyttää THL:n määräyksen 5/2021 [72] mukaiset
tietoturvavaatimukset.

R2 Nopeat vasteajat tietojen hakemisessa Kanta-palveluista (tavoite <
5 s, ihanne alle 2 s).

R3 Palvelun pitää olla helppokäyttöinen.

R4 Järjestelmän pitää voida vaihtaa tietoa muiden järjestelmien pitää
voida hyödyntää vaihdettua tietoa.

R5 Palvelu pitää voida liittää käyttäjän avoinna olevaan potilastieto-
järjestelmän kontekstiin.

R6 Käyttäjälle pitää tarjota automaattinen tai helppo siirtyminen jär-
jestelmien välillä samaan potilaaseen. Käyttäjältä vaadittavat toi-
minnot pitää minimoida kun siirrytään järjestelmien välillä.

R7 Käyttäjän pitää voida tunnistatua potilastietojärjestelemään ja siir-
tyä potilastietojärjestelmästä ERA Terveys- ja hoitosuunnitelmaan
hyödyntäen kertakirjautumista.

R8 Kontektinhallinnan pitää luoda tai valita olemassa oleva palveluta-
pahtuma automaattisesti.

R9 Palvelun pitää sisältää voida hakea ja tallentaa tiedot Kanta-
palveluista.

R10 Palvelun pitää noudattaa terveys- ja hoitosuunnitelman kansallisen
määrittelyä.

R11 ERA Terveys- ja hoitosuunnitelma pitää voida käyttää vain valtuu-
tetut käyttäjät.

R12 Palvelun pitää kerätä ja säilyttää käyttölokia lainsäädännön mukai-
sesti.

R13 Palveluun pitää voida jatkokehittää ominaisuuksia tilastointia var-
ten.

R14 Palveluun pitää voida jatkokehittää ominaisuuksia raportointia var-
ten.

Taulukko 11: Tärkeimpien hyvinvointialuetasoisten vaatimusten määritelmät
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Vaatimus Määritelmä

Aikataulu Toiminnallisuus pitää olla käytössä integroituna
potilas- tai asiakastietojärjestelmään hyvinvointia-
lueen aloittaessa.

Toiminnallisuuden saami-
nen potilastietojärjestel-
miin samanaikaisesti

Toiminnallisuus pitää olla mahdollista saada eri tie-
tojärjestelmiin samanaikaisesti, jotta hyvinvointia-
lue voi tarjota palvelun tasa-arvoisesti riippumatta
toimipaikasta ja käytettävästä tietojärjestelmästä.

Tietojärjestelmämuutoksiin
sopeutuminen

Palvelun hankinnassa pitää ottaa huomioon mah-
dolliset muutokset käytettävissä tietojärjestelmissä
joko uusien järjestelmien tai käytöstä poistuvien
järjestelmien muodossa.

Toimintatapojen muutta-
misen tukeminen

Toimintatapojen muuttamista pitää tukea koulu-
tuksilla ja ohjeituksilla.

Potilastietojärjestelmä-
riippumaton ratkaisu

Palvelu pitää olla integroitavissa eri potilastietojär-
jestelmiin.

Luotettava tietojärjestel-
mätoimittaja

Tietojärjestelmätoimittajan pitää täyttää referessi-
ja osaamisvaatimukset. Tietojärjestelmätoimittajal-
la pitää olla ISO 19001-laadunhallintasertifikaatti.

Taulukko 12: Hyvinvointialueen tärkeimmät sähköisen terveys- ja hoitosuunnitelman
hankinnan vaatimukset

5.3 ERA Terveys- ja hoitosuunnitelman toiminnallisuudet
Terveys- ja hoitosuunnitelman käyttö perustuu terveys- ja hoitosuunnitelman luon-
tiin, tietojen katseluun, muokkaukseen, tulostamiseen ja mitätöintiin. Lisätoiminto-
na toteutettiin suunnitelman tallentaminen luonnoksena ja kopiointi leikepöydälle.
Tietojärjestelmä hakee ja tallentaa tiedot Potilastiedon arkistoon ja Tiedonhallin-
tapalveluun käyttäjän toimintojen perusteella. Tietojärjestelmän vastuulla on, että
toiminnot toimivat oikein erilaisissa käyttötilanteissa kuten toimiminen julkisessa
tai yksityisessä organisaatiossa, itsenäisenä ammatinharjoittajana sekä potilas- tai
rekisteritasoisessa ostopalvelutilanteessa.

Käyttöliittymä koostuu kahdesta päänäkymästä: katselu- ja muokkausnäkymästä.
Katselunäkymä sisältää olemassa olevien terveys- ja hoitosuunnitelmien katselun
sekä mitätöinti- ja tulostustoiminnot. Muokkausnäkymässä voidaan täyttää uusi
suunnitelma tai muokata olemassa olevaa. Jos potilaalla on useampi terveys- ja
hoitosuunnitelma, muokkausnäkymä mahdollistaa suunnitelmien vertailun ja tietojen
kopioinnin uudelle suunnitelmalle. ERA Terveys- ja hoitosuunnitelman toiminnalli-
suudet ovat esitetty kuvassa 12.
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Kuva 12: ERA Terveys- ja hoitosuunnitelman toiminnallisuudet

5.3.1 Asiakirjojen haku

Terveys- ja hoitosuunnitelman katselua ja muokkausta varten terveys- ja hoitosuunni-
telman uusimmat asiakirjat haetaan sekä Tiedonhallintapalvelusta että Potilastiedon
arkistosta. Tiedonhallintapalvelusta viimeisin terveys- ja hoitosuunnitelma haetaan
keskeisten terveystietojen haulla. Keskeisten terveystietojen haku voidaan tehdä
normaalin tilanteen lisäksi ostopalvelu tilanteessa. Lisäksi molemmissa tapauksis-



58

sa on oma haku hätätilanteessa. Tiedonhallintapalvelu palauttaa viimeisimmän
suunnitelman, jonka luovuttaminen on sallittua. Tiedonhallintapalvelu ei palauta
luovutuskiellon alaista asiakirjaa, vaikka asiakirja olisi rekisterinpitäjän oma asiakirja
[77]. Oman rekisterin uusin terveys- ja hoitosuunnitelma haetaan palvelunantajan
omien tietojen haulla Potilastiedon arkistosta.

Asiakirjan haku Tiedonhallintapalvelusta tai Potilastiedon arkistosta voi epäon-
nistua poikkeustilanteissa. Tietojärjestelmän pitää hallita hakujen epäonnistuminen.
Terveys- ja hoitosuunnitelman käyttö estetään, jos omien tietojen haku Potilastiedon
arkistoon epäonnistuu. Tiedonhallintapalveluun tehtävän haun epäonnistuessa käyttä-
jän toiminnot rajoitetaan mahdollisen oman rekisterin terveys- ja hoitosuunnitelman
sekä luonnoksen katseluun, tulostamiseen ja kopiointiin. Terveys- ja hoitosuunnitel-
man luonti, muokkaus ja mitätöinti estetään Tiedonhallintapalveluun tehtävän haun
epäonnistuessa.

5.3.2 Asiakirjojen katselu

Terveys- ja hoitosuunnitelman käytössä käyttäjän ensimmäinen tavoite on nähdä,
onko potilaalle olemassa terveys- ja hoitosuunnitelmaa. Jos potilaalle ei löydy terveys-
ja hoitosuunnitelmaa, käyttäjälle näytetään ilmoitus voimassaolevan suunnitelman
puuttumisesta. Vaihtoehtoisesti potilaalle voi löytyä suunnitelma omasta rekisteris-
tä sekä Tiedonhallintapalvelusta. Suunnitelmat näytetään rinnakkain, jos omasta
rekisterinstä ja Tiedonhallintapalvelusta palautuu eri suunnitelmat. Arkistoitujen
suunnitelmien lisäksi, terveys- ja hoitosuunnitelmasta voi olla olemassa luonnos.
Luonnos on nähtävissä katselusivulta, mutta arkistoidut suunnitelmat näytetään
käyttäjälle ensisijaisesti. Oman rekisterin suunnitelma näytetään käyttäjälle ensisijai-
sesti, koska hoidon tarpeen arvioinnissa käyttäjällä on tarve nähdä mahdollisimman
nopeasti voimassa oleva suunnitelma.

5.3.3 Asiakirjan luonti ja muokkaus

Potilaalle luodaan kokonaan uusi terveys- ja hoitosuunnitelma, jos potilaalla ei ole
olemassa olevaa suunnitelmaa. Lisäksi potilaalle luodaan kokonaan uusi suunnitelma,
jos olemassa olevan suunnitelman luovutus käyttäjälle on kielletty. Kun potilaalle
löytyy Tiedonhallintapalvelusta terveys- ja hoitosuunnitelma, käytetään kyseistä asia-
kirjaa uuden suunnitelman pohjana [77]. Jos terveys- ja hoitosuunnitelma löytyy vain
omasta rekisteristä, käytetään pohjana kyseistä asiakirjaa [77]. Mikäli Tiedonhallinta-
palvelun ja oman rekisterin asiakirjat eroavat toisistaan, on pohjana sallittua käyttää
kumpaa tahansa asiakirjaa, mutta uusi asiakirja viittaa aina Tiedonhallintapalvelusta
palautuneeseen asiakirjaan [77]. Toiminnan yhtenäistämiseksi muokattavan suunni-
telman pohjaksi päätettiin valita aina automaattisesti oman rekisterin suunnitelma
ja Tiedonhallintapalvelusta palautunut suunnitelma näytetään vertailtavana.

Terveys- ja hoitosuunnitelmalle toteutettiin toiminto tallentaa terveys- ja hoito-
suunnitelma luonnoksena. Terveys- ja hoitosuunnitelman toteutuksen pitää tukea
sisällön täyttämistä ja ylläpitoa moniammatillisesti tai usean terveydenhuollon am-
mattihenkilön toimesta [44]. Esimerkkitapauksessa sairaanhoitaja esitäyttää terveys-
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ja hoitosuunnitelman, jonka jälkeen lääkäri täydentää ja tallentaa suunnitelman
arkistoon.

5.3.4 Yhtäaikaisen muokkauksen hallinta

Ylläpidettävän asiakirjan yhtäaikaisen muokkauksen hallinta sisältää yhtäaikaisen
muokkauksen estämisen organisaation sisällä ja yhtäaikaisen muokkauksen hallinnan
eri organisaatioiden välillä. Yhtäaikaisen muokkauksen riski arvioidaan pieneksi perus-
tuen arvioon, että terveys- ja hoitosuunnitelmaa päivitetään pääosin potilaskontaktin
yhteydessä [77]. Vaikka yhtäaikaisen muokkauksen riski on pieni, tietojärjestelmässä
joudutaan varautumaan epätodennäköistenkin tilanteiden hallintaan.

Yhtäaikainen muokkaus pitää estää organisaation sisällä lukitsemalla asiakirja
muokkauksen ajaksi. Tietojärjestelmä vastaa asiakirjan lukitsemisesta muokkauksen
ajaksi estäen muilta käyttäjiltä mahdollisuuden muokata asiakirjaa. Eri organisaatioi-
den yhtäaikainen muokkaus estetään hakemalla uusin terveys- ja hoitosuunnitelma
Tiedonhallintapalvelusta tallennusvaiheessa ja vertaamalla vastaako muokattavan
asiakirjan pohjatiedot palautunutta asiakirjaa. Jos Tiedonhallintapalvelusta palautu-
nut asiakirja ei vastaa muokattavan asiakirjan pohjana käytettyä asiakirjaa, käyttäjä
ohjataan yhdistämään asiakirjojen tietosisällöt. [77]

5.3.5 Asiakirjojen yhdistäminen

Asiakirjojen yhdistämistä vaaditaan, kun Tiedonhallintapalvelusta palautunut uusin
asiakirja poikkeaa käyttäjän oman organisaation uusimmasta asiakirjasta. Asiakir-
jojen yhdistämisessä käyttäjän pitää voida vertailla asiakirjojen tietosisältöjä ja
päivittää muokattavalle asiakirjalle ajantasaiset tiedot. Muokattavan asiakirjan poh-
jana on sallittua käyttää kumpaa tahansa asiakirjaa, mutta asiakirjan pitää aina
viitata Tiedonhallintapalvelusta palautuneeseen asiakirjaan. [77]

Ylläpidettävän asiakirjan muokkauksen vaatimukset ottavat kantaa käyttötapauk-
seen, jossa asiakirja tallennetaan Kanta-palveluihin välittömästi muokkauksen jälkeen.
Käytännössä terveys- ja hoitosuunnitelman muokkaukselle vaadittiin tallentaminen
luonnos-tilaan tukemaan ammattilaisten työnkulkua ja moniammatillista yhteis-
työtä. Käytännössä yleinen toimitatapa on, että sairaanhoitaja esitäyttää terveys-
ja hoitosuunnitelman, jonka jälkeen lääkäri tarkastaa ja tarkentaa suunnitelmaa
sekä tallentaa suunnitelman. Luonnos-tilaan tallentaminen lisää mahdollisten poik-
keustapausten määrää, joihin täytyy varautua huolimatta toteutumisen pienestä
todennäköisyydestä.

5.3.6 Mitätöinti

Ylläpidettävä asiakirja on itsenäinen asiakirja, jonka voi mitätöidä. Terveydenhuollon
ammattilainen voi mitätöidä vain oman rekisterin asiakirjoja. Terveys- ja hoitosuun-
nitelman sisältävän ylläpidettävän asiakirjan voi mitätöidä niin, että vain kyseinen
versio mitätöidään [41]. Vaihtoehtoisesti ylläpidettävän asiakirjan voi mitätöidä niin,
että myös vanhat versiot merkitään poistetuiksi käytöstä [41]. Mitätöinnin yhteydessä
käyttäjän täytyy antaa syy mitätöinnille.
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5.3.7 Tulostaminen

Terveys- ja hoitosuunnitelman voi tulostaa. Tuloste sisältää terveys- ja hoitosuun-
nitelmalle kirjatut tiedot. Rakenteinen terveys- ja hoitosuunnitelma sisältää useita
kenttiä, joiden täyttäminen on vapaaehtoista. Terveys- ja hoitosuunnitelman tulos-
teessa tyhjiä tietokenttiä ei näytetä [44].

Terveys- ja hoitosuunnitelma on potilasasiakirja, joten potilasasiakirjan antami-
nen muulle kuin rekisterinpitäjälle lasketaan luovutukseksi [65]. Potilasasiakirjan
luovuttamisesta pitää muodostaa luovutusilmoitus, joka sisältää luovutuksen pe-
rusteet ja vastaanottajan tiedot. Myös potilasasiakirjan tulostaminen potilaalle on
luovutus, josta on tehtävä luovutusilmoitus. Luovutusilmoitus tallennetaan Poti-
lastiedon arkistoon [65]. Terveydenhuollon ammattilainen voi luovuttaa vain oman
rekisterin asiakirjoja. Ostopalvelutilanteessa palveluntuottaja voi lisäksi tulostaa
luovutettavaksi järjestäjän rekisteristä sellaisia arkistoituja merkintöjä, joihin järjes-
täjä on myöntänyt tuottajalle hakuoikeuden. Potilasasiakirjojen luovutuksessa pitää
huomioida potilaan asettamat luovutuskiellot.

5.3.8 ERA Terveys- ja hoitosuunnitelman integrointi toiseen palveluun

ERA Terveys- ja hoitosuunnitelmaan toteutettiin integraatio erilliseen palveluun.
Palvelun valitsemisen taustalla oli sairaanhoitopiiristä saadut positiiviset kokemukset
palvelun koekäytöstä. Palvelu toimii apuvälineenä sisältäen älykkään tekstieditorin,
joka tarjoaa fraaseja ja malleja, joita voidaan hyödyntää terveys- ja hoitosuunni-
telman täyttämisessä. Tekstieditorissa luodut tiedot siirretään integraation avulla
automaattisesti terveys- ja hoitosuunnitelmalle haluttuihin rakenteisiin tietokenttiin.
Palvelun integrointi toteutettiin kevyellä rajapintaintegraatiolla, jossa käyttäjä siirtyy
palveluun ja täyttää palvelussa halutut tiedot. Seuraavaksi käyttäjä siirretään takai-
sin ERA terveys- ja hoitosuunnitelmaan, jossa täytetyt tiedot esitäytetään käyttäjän
tarkistettavaksi. Työkalun käyttö on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen
vastuulla, joten tuodut tiedot korostetaan käyttäjälle hyväksyttäväksi ja terveys- ja
hoitosuunnitelma pitää erikseen tallentaa käyttäjän toimesta.

Palvelua ei oltu luokiteltu potilastietoa käsitteleväksi tietojärjestelmäksi, joten
mitään potilastietoa ei saanut välittää ERA Terveys- ja hoitosuunnitelman ja pal-
velun välillä. Palvelu ei myöskään tallentanut mitään tietoja potilaasta omiin tie-
tovarantoihin. Potilastiedon välittäminen olisi vaatinut palvelun kuulumisen A- tai
B-luokkaan. Potilastietojen välittämisellä voitaisiin parantaa tekstieditorissa tarjotta-
via vaihtoehtoja ja tukea paremmin jo olemassa olevan terveys- ja hoitosuunnitelman
täydennystä. Koska potilastietoja ei ollut sallittua välittää, integraatio tuki parhai-
ten uuden terveys- ja hoitosuunnitelman luomista. Integraatio toteutettiin ilman
erillistä kontekstinhallintaa, koska palvelulle ei välitetä tietoa potilaasta ja käyttäjän
todentaminen toteutettiin tietojärjestelmien toimesta rajaten sallittu liikenne. Vas-
taavaa käyttöliittymätoteutusta, jossa hyödynnettäisiin kyseistä palvelua terveys- ja
hoitosuunnitelman täyttämisessä ei ollut aiemmin käytössä.
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5.4 Prosessikuvaukset
5.4.1 Uusi ylläpidettävä asiakirja

Potilaalle muodostetaan ylläpidettävä asiakirja ensimmäisen terveys- ja hoitosuunni-
telman luonnin yhteydessä. Tämän jälkeen uuden ylläpidettävän asiakirja pohjana
käytetään edellistä saatavilla olevaa ylläpidettävää asiakirjaa. Kuvassa 13 kuvataan
tilanne, jossa potilaalle luodaan ensimmäinen terveys- ja hoitosuunnitelma potilas-
tietojärjestelmään integroidulla terveys- ja hoitosuunnitelma palvelulla. Tilanteen
esiehtona on, että terveydenhuollon ammattihenkilö on vahvasti tunnistautunut
potilastietojärjestelmässä.

Kun potilaalle luodaan ensimmäistä terveys- ja hoitosuunnitelmaa, Potilastiedon

Kuva 13: Uuden terveys- ja hoitosuunnitelman luonti
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arkistosta sekä Tiedonhallintapalvelusta ei palaudu aiempia suunnitelmia. Uuden
terveys- ja hoitosuunnitelman täyttö aloitetaan toisessa palvelussa valitsemalla ja
täyttämällä terveys- ja hoitosuunnitelman täyttöön suunnitellut esitiedot potilaan
terveydentilan mukaan. Esitäytetyt tiedot siirretään rakenteiselle terveys- ja hoito-
suunnitelma lomakkeelle käyttäjän tarkastettavaksi. Perustilanteessa käyttäjä lisää
ja muokkaa tietoja yhdessä potilaan kanssa. Ennen terveys- ja hoitosuunnitelman tal-
lennusta tarkistetaan, onko yhtäaikaista muokkausta tapahtunut. Koska yhtäaikaista
muokkausta ei ole tapahtunut, terveys- ja hoitosuunnitelman tallennetaan Kanta-
palveluihin. Lopuksi terveydenhuollon ammattilainen voi tulostaa suunnitelman
potilaalle ja palata potilastietojärjestelmään.

5.4.2 Ylläpidettävän asiakirjan versiointi

Kuvassa 14 esitetään kuvitteellinen tilanne ylläpidettävän asiakirjan versioinnis-
ta muokaten asiakirjaa usean terveydenhuollon ammattilaisen toimesta. Tilanteen
esiehtoina on, että potilas on informoitu Kanta-palveluista, potilaalla on voimassa
oleva luovutuslupa sekä terveydenhuollon ammattihenkilöillä on hoitosuhde potilaa-
seen. Lisäksi potilaalla ei ole voimassa olevia kieltoja, jotka estäisivät ylläpidettävän
asiakirjan uusimman version luovutuksen Tiedonhallintapalvelusta. Kuvan terveyden-
huollon ammattilaiset A1 ja A2 toimivat samassa julkisen puolen organisaatiossa ja
terveydenhuollon ammattilainen B1 toimii yksityisen puolen organisaatiossa. Tiedot
tallennetaan siis eri rekisterinpitäjien toimesta.

Kuvassa 14 terveydenhuollon ammattilainen A1 luo potilaalle uuden terveys- ja
hoitosuunnitelman ja tallentaa sen Potilastiedon arkistoon. Kyseinen terveydenhuol-
lon ammattilainen A1 palaa katselemaan terveys- ja hoitosuunnnitelmaa sekä ottaen
kyseisen suunnitelman uuden pohjaksi ja tallentaa muokatun suunnitelman luonnok-
sena. Saman organisaation toinen terveydenhuollon ammattilainen A2 siirtyy terveys-
ja hoitosuunnitelman katselunäkymään nähden Tiedonhallintapalvelusta palautuneen
terveys- ja hoitosuunnitelman sekä terveydenhuollon ammattilaisen A1 tallentaman
luonnoksen. Terveydenhuollon ammattilainen A1 muokkaa luonnosta ja tallentaa sen
Potilastiedon arkistoon, jolloin luonnos poistetaan tietokannasta. Terveydenhuollon
ammattilainen B1 siirtyy katselemaan Tiedonhallintapalvelusta palautunutta terveys-
ja hoitosuunnitelman uusinta versiota, ottaa sen muokkauksen pohjaksi ja tallentaa
asiakirjan Potilastiedon arkistoon. Tämän jälkeen terveydenhuollon ammattilaiselle
A1 palautuu Tiedonhallintapalvelusta terveys- ja hoitosuunnitelman uusin versio
sekä tästä eroava oman rekisterin uusin terveys- ja hoitosuunnitelma. Terveyden-
huollon ammattilaisen A1 muokatessa suunnitelmaa pohjaksi tulee oman rekisterin
uusin suunnitelma ja verrattavaksi Tiedonhallintapalvelusta palautunut suunnitel-
ma. Terveydenhuollon ammattilaisen pitäisi yhdistää suunnitelmien tietosisällöt, jos
niissä eroavaisuuksia.
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Kuva 14: Ylläpidettävän asiakirjan versiointi
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5.5 Terveys- ja hoitosuunnitelman kansallisen määrittelyn
arviointi

ERA Terveys- ja hoitosuunnitelman toiminnallisuuksien toteuttamiseen toteuttami-
seen vaikutti erityisesti Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen mää-
rittely. Määrittely sisältää Tiedonhallintapalvelun ylläpidettävien asiakirjojen toi-
mintamallin ja ylläpidettäviä asiakirjojen tietosisällöt ja toiminnalliset vaatimukset
[77]. Terveys- ja hoitosuunnitelma on toistaiseksi ainoa Tiedonhallintapalvelussa
ylläpidettävä asiakirja [77]. Ylläpidettävät asiakirjat ovat itsenäisiä asiakirjoja, joita
voidaan ylläpitää muokkaamalla tietoja [77]. ERA Terveys- ja hoitosuunnitelman
toteuttamisen yhteydessä havaittiin riskejä, haasteita ja parannusehdotuksia. Tässä
kappaleessa käsitellään

• terveys- ja hoitosuunnitelman päivittämiseen liittyvä riski terveydenhuollon
ammattilaisen oikeusturvan näkökulmasta

• riski, että tieto asiakirjan yhdistämisen väliin jättämisestä ei välity käyttäjille
• vaihtoehtoinen toimintamalli asiakirjojen tallennukseen, jolla voitaisiin nopeut-

taa tallentamista valtaosassa tapauksia
• nykyisen kieltomallin aiheuttamat haasteet ylläpidettävien asiakirjojen käytös-

sä.

5.5.1 Ylläpidettävän asiakirjan muokkaus

Terveys- ja hoitosuunnitelman päivityksen yhteydessä pitäisi aina päivittää koko
suunnitelma, jotta kokonaisuus ei pirstaloidu. Terveys- ja hoitosuunnitelmaa voi
kuitenkin päivittää useampi terveydenhuollon ammattilainen, jolloin jokainen tervey-
denhuollon ammattilainen ei välttämättä pysty ottamaan kantaa koko suunnitelman
tietojen oikeellisuuteen. Terveys- ja hoitosuunnitelma voi ottaa kantaa useamman
sairauden tai terveyshaasteen hoitoon, joiden hoitaminen voi kuulua eri terveyden-
huollon ammattilaisille. Erityisesti monisairaat potilaat ovat merkittävä terveys- ja
hoitosuunnitelman kohderyhmä, jolloin suunnitelma ottaa kantaa usean sairauden
hoitoon. Terveydenhuollon ammattilaisen oikeusturvan näkökulmasta terveys- ja
hoitosuunnitelmaa pitäisi voida päivittää niin, että terveydenhuollon ammattilainen
vastaa vain omaa osaamistaan vastaavista tiedoista.

5.5.2 Ylläpidettävien asiakirjojen yhdistäminen

Ylläpidettävien asiakirjojen toimintamallin mukaan asiakirjat näytetään käyttäjän
vertailtavaksi, jos Tiedonhallintapalvelun palauttama asiakirja poikkeaa organisaation
vastaavasta uusimmasta asiakirjasta [77]. Kyseinen toimintamalli luottaa vahvasti
siihen, että käyttäjä yhdistää asiakirjat muokkauksen yhteydessä. Jos käyttäjä ei
yhdistä asiakirjojen sisältöjä ja tallentaa uuden asiakirjan, organisaation käyttäjät
näkevät vain juuri tallennetun asiakirjan palatessaan katselemaan asiakirjoja olet-
taen, että kyseisen asiakirjan palauttaminen Tiedonhallintapalvelusta on sallittu.
Käyttäjille ei siis näy edellisella kerralla vertailussa ollutta asiakirjaa, koska Tiedon-
hallintapalvelun palauttama asiakirja vastaa organisaation uusinta asiakirjaa. Uuden
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asiakirjan käyttäjälle ei välity tieto, että asiakirjalle ei ole yhdistetty edellisellä ker-
ralla toisen asiakirjan tietosisältöjä. Asiakirjojen yhdistäminen jälkikäteen vaatisi
tietojärjestelmässä mahdollisuuden hakea vanhempi asiakirja vertailtavaksi.

5.5.3 Ylläpidettävän asiakirjan yhtäaikaisen muokkauksen hallinta

Ylläpidettävän asiakirjan yhtäaikaisen muokkaamisen riski on arvioitu pieneksi [41].
Yhtäaikainen muokkaaminen tunnistetaan tallennusvaiheessa hakemalla uusin yllä-
pidettävä asiakirja Tiedonhallintapalvelusta. Potilastietojärjestelmä on velvoitettu
hakemaan tallennusvaiheessa uusin asiakirja Tiedonhallintapalvelusta ja vertaamaan
vastaako asiakirja tallennettavan asiakirjan pohjatietoja. Jos tallennettavan asiakirjan
pohjana ei ole kyseinen asiakirja, on tapahtunut yhtäaikainen muokkaus ja käyttäjän
pitää yhdistää asiakirjojen tiedot [41]. Koska yhtäaikaisen muokkauksen riski on
arvioitu pieneksi, haku tehdään useimmiten turhaan. Vaihtoehtoinen toimintamalli
olisi tunnistaa yhtäaikainen muokkaus Tiedonhallintapalvelun palauttamasta virhe-
koodista tallennuksen epäonnistuessa yhtäaikaisen muokkauksen johdosta. Kyseisen
toimintamallin etuna olisi asiakirjan nopeampi tallentaminen, kun yhtäaikaista muok-
kausta ei ole tapahtunut. Tallentaminen nopeutuisi, koska uusinta asiakirjaa ei haeta
Tiedonhallintapalvelusta tallennusvaiheessa. Toimintamallin haittapuolena yhtäai-
kaisen muokkauksen tilanteessa paluu muokkaukseen hidastuisi tallennusyritykseen
kuluvan ajan verran.

5.5.4 Kieltojen vaikutus ylläpidettäviin asiakirjoihin

Ylläpidettävä asiakirja tallennetaan rekisterinpitäjän omaksi asiakirjaksi Potilastie-
don arkistoon. Kun asiakirja on tallennettu Potilastiedon arkistoon, Tiedonhallinta-
palvelu palauttaa Potilastiedon arkistosta asiakirjan uusimman version riippumatta
rekisterinpitäjästä. Tiedonhallintapalvelu tarjoaa siis ylläpidettävän asiakirjan uusim-
man Potilastiedon arkistoon tallennetun version, jonka luovutusta ei ole rajattu
kielloin, eri organisaatioiden käyttöön [77]. Tiedonhallintapalvelu palauttaa tietoja
vain, jos potilas on informoitu Kanta-palveluista ja potilaalla on voimassa oleva
luovutuslupa [77] sekä ammattihenkilöllä on hoitosuhde potilaaseen [77]. Kun yl-
läpidettävän asiakirjan uusimpaan version luovutusta ei ole rajattu kielloin, uusin
versio on terveydenhuollon organisaatioiden katseltavissa ja hyödynnettävissä uuden
asiakirjan pohjana.

Potilas voi asettaa palvelunantaja-, rekisteri- tai palvelutapahtumakohtaisia kiel-
toja. Kielto estää myös sitä koskevien ylläpidettävien asiakirjojen luovutuksen Tie-
donhallintapalvelusta. Kielletty asiakirjan ollessa rekisterinpitäjän oma asiakirja,
asiakirjan saa käyttöön organisaation omien tietojen kautta. Jos viimeisintä ylläpi-
dettävää asiakirjaa koskee luovutuskielto, Tiedonhallintapalvelu palauttaa asiakirjan
viimeisimmän edeltävän version, jonka luovutus on sallittu. Tästä seuraa tilanne,
jossa ajantasaisimmat tiedot eivät ole yhtäläisesti eri organisaatioiden käytössä.
Kun ylläpidettävän asiakirjan vanhempaa versiota käytetään uuden ylläpidettävän
asiakirjan pohjana, menetetään luovutuskiellon alaisen asiakirjan muutokset. [77]

Ylläpidettävän asiakirjan käytössä ajantasaisen version katselu ja käyttäminen
uuden version pohjana on olennaista tietojen oikeellisuuden säilymisen kannalta.
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Nykyisessä toimintamallissa terveydenhuollon ammattilaisella ei ole tietoa, onko
Tiedonhallintapalvelusta palautunut asiakirja todella ylläpidettävän asiakirjan uusin
versio vai luovutuskiellon alaisen asiakirjan edeltävä versio. Lisäksi nykyinen toimin-
tamalli rikkoo luovutuskieltotilanteissa asiakirjan muokkauksen yhteydessä tietojen
eheyden. Ajantasaisimpien tietojen puuttuminen ja tietojen menetys luovutuskielto-
tilanteessa on riski potilasturvallisuuden kannalta [77]. Kieltomallin muuttaminen
ylläpidettävien asiakirjojen osalta vaatisi voimassa olevan lainsäädännön muuttamista
[77].

5.6 Yhteenveto empiirisen tutkimuksen tuloksista
Tämän työn empiirisessä tutkimuksessa toteutettiin palvelu terveys- ja hoitosuunni-
telmien hallintaan. Palvelun toteuttamisen jälkeen ERA Terveys- ja hoitosuunnitelma
siirtyi terveydenhuollon ammattilaisten pilotti käyttöön. Pilotti totetutettiin palvelun
käytöllä ERA-järjestelmän käyttöliittymän kautta. Integraatiot potilastietojärjestel-
miin eivät valmistuneet tämän työn aikana.

Tässä diplomityössä annetaan suositus, miten palvelua voitaisiin myöhemmin ar-
vioida, jotta palvelua voitaisiin jatkokehittää sekä hyödyntää palvleun toteuttamisesta
saatuja tuloksia vastaavien palveluiden kehittämisessä. Asiakas- ja potilastietojärjes-
telmien käytettävyydessa on havaittu kehitettävää [76], joten myös ERA Terveys- ja
hoitosuunnitelman käytettävyyttä olisi syytä arvioida. Käytettävyyden tutkimiseen
suosittelisin sekä asiantuntija-arvioiden että empiiristen käyttäjätestien hyödyntämis-
tä. Asiantuntija-arviot voisi suorittaa heuristisella arvioinnilla. Heuristinen arviointi
on käytettävyyden arviointimenetelmä, jossa yksi tai useampi asiantuntija arvioi
järjestelmän käyttöliittymää käytettävyysperiaatteiden perusteella [58]. Heuristinen
arviointi on kustannustehokas menetelmä, jonka avulla voidaan löytää merkittä-
vä osa käytettävyysongelmista [58]. Heuristinen arvoinnin lisäksi olisi kannattavaa
suorittaa käytettävyysarviointi oikeiden käyttäjien kanssa, koska palvelun käyttö
on sidonnainen terveydenhuollon ammattilaisten työnkulkuun ja tietojen kirjaami-
seen. Empiirinen tutkimus olisi mahdollista, koska palvelusta on olemassa testattava
pilottiversio. Empiirisen osuuden keskeinen tavoite olisi ymmärtää, miten tervey-
denhuollon ammattilaiset todellisuudessa käyttävät palvelua ja mitkä parannukset
sujuvoittaisi tietojen kirjaamista.

Integroitavan palvelun tuottaminen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestel-
miin poikkesi vallitsevista toimintatavoista. Palvelun integraatioiden valmistuttua
potilastietojärjestelmiin integroitavuutta voisi arvioida kustannusten ja integraa-
tioiden haastavuuden perusteella. Kustannusten analysoinnissa olisi hyvä ottaa
huomioon alkuperäinen kustannusarvio ja todelliset kustannukset sekä, onko mahdol-
lista ja todennäköistä, että toteutettuja integraatioita uudelleenkäytettäisiin. Lisäksi
integraatioiden toteuttamisen aikataulua sekä jo työn aikana huomattujen viivästy-
misten syitä olisi syytä analysoida, jotta jatkossa integraatioida voitaisiin toteuttaa
nopeammalla aikataululla.
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6 Pohdinta
Tässä luvussa käsitellään merkittävimmät tutkimustulokset jokaisen tutkimuskysy-
myksen osalta sekä arvioidaan, miten hyvin tutkimuskysymyksiin pystyttiin vastaa-
maan. Lisäksi pohditaan empiirisen tutkimuksen ja kirjallisuuskatsauksen tuloksien
yhtenäisyyttä.

6.1 RQ1: Mitä vaatimuksia sosiaali- ja terveydenhuollon tie-
donhallinta asettaa digitaalisen palvelun tuottamiselle?

Tutkimuksen ensimmäinen tutkimuskysymys käsitteli sosiaali- ja terveydenhuollon tie-
donhallinnan asettamia vaatimuksia palvelun tuottamiselle. Kirjallisuuskatsauksessa
löydettiin useita sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan asettamia vaatimuksia
palveluiden tuottamiselle. Tunnistettuja vaatimuksia noudatettiin työn empiirisessä
osuudessa. Palveluiden tuottamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin
vaikuttaa erityisesti lainsäädännön asettamat vaatimukset sekä yhteentoimivuus
kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa ohjaa asiakastietolakiin pohjautuvat
THL:n määräykset. Asiakastietolakiin pohjautuva Määräys sosiaali- ja terveyden-
huollon tietojärjestelmien luokittelusta ja sertifioinnista edellyttää sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakas- tai potilastietoja käsittelevien tietojärjestelmien luokittelua ja
vaatimustenmukaisuuden osoittamista määriteltyjen menettelyiden mukaisesti [71].
Määritelmän mukaan suoran Kanta-yhteyden sisältävän palvelun tuottaminen edel-
lyttää tietojärjestelmän kuulumista A2- tai A3-luokkaan. A2- tai A3-luokkaan kuulu-
minen taas edellyttää tietojärjestelmän sertifiointia sekä tarvittavien yhteistestausten
suorittamisen. Tietojärjestelmän sertifiointi edellyttää ulkoisen auditointilaitoksen
tietoturva-auditoinnin läpäisemisen. Tietojärjestelmän sertifiointi voi olla merkittävä
kustannus tietojärjestelmätoimittajalle. Lisäksi sertifiointiin ja yhteistestaukseen on
syytä varata riittävästi kalenteriaikaa ja resursseja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä koskeva lainsäädäntö kehittyy jat-
kuvasti. Mallitapauksena hallitus on antanut esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon
tiedonhallinnan koskevien säädosten uudistamisesta, joka kumoaisi voimaan tulleen
asiakastietolain [5]. Tästä johtuen palveluntuottajien pitää jatkuvasti seurata muuttu-
via säädöksiä sekä olla valmiita päivittämään palvelua tarpeen mukaan noudattamaan
ajantasaisia säädöksiä. Lainsäädännön muutosten ja Kanta-palveluiden kehittämisen
myötä kansallisiin määritelmiin kuten tietosisältöihin voi tulla muutoksia, jotka vaa-
tivat muutosten tekemistä palveluun. Molemmista tapauksista palveluntuottajalle
voi syntyä yllättäviä kustannuksia, jotka olisi syytä ottaa huomioon liiketoiminnan
kannattavuuden laskelmissa. Osa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa kos-
kevista määrittelyistä löytyvät vain suomeksi ja ruotsiksi, kuten [38], mikä asettaa
palveluntuottajalle vaatimuksen kyetä tulkitsemaan määrittelyitä.

Empiirisessä osuudessa Kanta-yhteyden sisältävä palvelu toteutettiin olemassa
olevaan A3-luokan tietojärjestelmään. Tästä johtuen sertifioinnin kustannukset eivät
kohdistuneet vain yhden palvelun tuottamiseen vaan niitä tarkasteltiin laajemmin
koko tietojärjestelmän kehityksen kannalta. Kanta-liitynnän sisältävä palvelu on



68

mahdollista integroida toiseen A2- tai A3-luokan tietojärjestelmään kuten asiakas- tai
potilastietojärjestelmät. Toisaalta, jos kanta-liitynnän sisältävä palvelu integroidaan
alemman luokan tietojärjestelmään, palvelun integrointi ja siten kanta-liitynnän
ulkoistaminen mahdollistaa pysymisen alemmassa tietojärjestelmäluokituksessa.

6.2 RQ2: Mitkä ovat ERA Terveys- ja hoitosuunnitelman
tärkeimmät laadulliset ja toiminnalliset vaatimukset?

Tämän diplomityön toinen tutkimuskysymys koski empiirisessä tutkimuksessa to-
teutetun palvelun tärkeimpiä laadullisia ja toiminnallisia vaatimuksia. Vaatimusten
määrittely rajattiin tärkeimpiin vaatimuksiin, joten työssä ei käsitelty kaikkia mah-
dollisia vaatimuksia. ERA Terveys- ja hoitosuunnitelman tärkeimmiksi laadullisiksi
vaatimuksiksi nousivat integroitavuus, käytettävyys ja tietoturva. Tietoturva ja
käytettävyys vaatimusten tarkempi erittely jätettiin tämän diplomityön rajauksen
ulkopuolelle. ERA Terveys- ja hoitosuunnitelma toteutettiin ERA-järjestelmään, joka
oli sertifioitu A3-luokan järjestelmä, jolle oli suoritettu tietoturvallisuuden arviointi
ulkopuolisen auditointilaitoksen toimesta. Diplomityön kappaleessa 5.6 annettiin
suositus käytettävyyden arviointiin jatkokehitystä varten.

Palvelun integroitavuus oli keskeinen laatuvaatimus, jolle tunnistettiin kaksi
merkittävää integroitavuusvaatimusta. Ensimmäinen vaatimus oli ERA Terveys- ja
hoitosuunnitelman integroitavuus kansallisiin sote-tietojärjestelmäpalveluihin, eri-
tyisesti Kanta-palveluihin. Toinen vaatimus oli ERA Terveys- ja hoitosuunnitelman
integroitavuus potilastietojärjestelmiin. Integraatioiden toteuttamisessa potilastieto-
järjestelmiin merkittävä vaatimus oli mahdollistaa käyttäjille mahdollisimman suju-
vat siirtymät potilastietojärjestelmän ja ERA Terveys- ja hoitosuunnitelman välillä.
Tästä johtuen vaatimuksina oli kertakirjautumisen hyödyntäminen sekä käyttäjältä
vaadittavien toimintojen minimointi.

ERA Terveys- ja hoitosuunnitelman integoitavuus Kanta-palveluihin oli ensisijai-
sen tärkeää, koska palvelulle asetettiin ehdoton vaatimus hakea ja tallentaa terveys- ja
hoitosuunnitelmat Kanta-palveluihin. Palvelun integrointi Kanta-palveluihin edellytti
tietojärjestelmän kuulumisen A3-luokkaan ja Kelan järjestämän yhteistestauksen suo-
rittamisen hyväksytysti. Kanta-palveluihin tallentaminen edellytti myös, että ERA
Terveys- ja hoitosuunnitelman toiminnallisuuksien piti täyttää terveys- ja hoitosuun-
nitelmaa koskevat kansalliset määrittelyt. Keskeisin toiminnallisuuksiin vaikuttanut
määrittely oli Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely 2021
[77].

ERA Terveys- ja hoitosuunnitelman tärkeimmät toiminnalliset vaatimukset olivat
terveys- ja hoitosuunnitelmien hakeminen ja katselu, uuden suunnitelman luonti,
olemassa olevan suunnitelman muokkaus sekä suunnitelman mitätöinti ja tulostami-
nen. Koska terveys- ja hoitosuunnitelmat tallennettiin Kanta-palveluihin, terveys-
ja hoitosuunnitelman tietosisällön vaadittiin noudattavan kansallisesti määriteltyä
tietosisältöä [70]. Toiminnallisuuksien vaatimusten suunnittelussa nousi esiin myös
kohtia, joihin kansalliset määrittelyt eivät selkeästi ottaneet kantaa. Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon tietojärjestelmien kehittäminen voi siis myös vaatia yhteydenpitoa ja
tarkennusten pyytämistä määrityksistä vastaavilta tahoilta.
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6.3 RQ3: Miten ERA Terveys- ja hoitosuunnitelma soveltuu
tuotettavaksi palvelukeskeisen arkkitehtuurin mukaisena
integroitava palveluna?

Kolmas tutkimuskysymys koski ERA Terveys- ja hoitosuunnitelman soveltuvuut-
ta tuotettavaksi palvelukeskeisen arkkitehtuurin mukaisena integroitava palveluna.
Yleisesti ERA Terveys- ja hoitosuunnitelma soveltui tuotettavaksi ERA-järjestelmän
palveluna useasta syystä. Ensinnäkin terveys- ja hoitosuunnitelmien hallinta soveltui
tuotettavaksi palveluna, koska kokonaisuus oli selkeästi rajattu ja sisälsi rajatun
määrän ydintoimintoja liittyen terveys- ja hoitosuunnitelmien katseluun ja muok-
kamiseen. Lisäksi terveys- ja hoitosuunnitelma soveltui käytettäväksi itsenäisenä
kokonaisuutena eikä se ollut riippuvainen muista potilastietojärjestelmän toimin-
nallisuuksista. Palvelun ehtona oli terveys- ja hoitosuunnitelmien haku ja tallennus
Kanta-palveluista, jolloin tietojärjestelmän pitää kuulua A2- tai A3-luokkaan. ERA-
järjestelmä oli sertifioitu A3-luokan järjestelmä, joka sisälsi entuudestaan usean
Kanta-yhteyttä hyödyntävän toiminnallisuuden.

Kirjallisuuskatsauksen perusteella palvelukeskeinen arkkitehtuuri ilmentyy jo
vahvasti Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurissa. Tässä diplo-
mityössä palvelukeskeinen arkkitehtuuri ilmentyi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ko-
konaisarkkitehtuurin että ERA-järjestelmän arkkitehtuurin kautta. Sote-uudistuksen
myötä tietojärjestelmiä on yhteensovitettu alueiden sisällä, mutta hyvinvointialueisiin
siirrytään vaihtelevilla määrin tietojärjestelmiä. Palvelukeskeistä arkkitehtuuria on
kuitenkin mahdollista tietojärjestelmien määrästä riippumatta. Kirjallisuuskatsauk-
sen perusteella sosiaali- ja terveydenhuollossa on tarve lukuisille toiminnoille, jotka
voidaan tuottaa digitaalisten palveluiden muodossa. Lisäksi kirjallisuuskatsauksen
mukaan tulevaisuudessa palvelukokonaisuuksien, joihin voi liittää uusia innovatiivia
palveluita, merkitys kasvaa. Integroimalla yhden palvelun useaan tietojärjestelmään
voidaan mahdollistaa päällekkäisen kehittämisen välttäminen. Lisäksi yhden tietojär-
jestelmätoimittajan näkökulmasta palveluiden hyödyntäminen mahdollistaa uusien
toiminnallisuuksien saamisen järjestelmään ilman omaa kehitystä.

Palvelun integroitavuus potilastietojärjestelmiin oli yksi keskeisistä palvelulle ase-
tetuista vaatimuksista. Empiirisessä tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että palvelun
tuottamisessa suurimmat haasteet syntyivät palvelun integroinnissa potilastietojär-
jestelmiin. Haasteiksi nousivat integraatioiden vaatimien lähtötietojen saatavuus,
tietojärjestelmien puutteelliset testausympäristöt ja integraatioiden toteuttamisen
riippuvuudet useaan sidosryhmään. Palvelun integroinnissa pystyttiin osittain hyö-
dyntämään olemassa olevia ratkaisuja, mutta myös kehitystyötä vaadittiin. Integraa-
tion toteuttaminen olisi kannattavampaa, jos integraatiota voidaan uudelleenkäyttää
ja uusia integraatioita voitaisiin toteuttaa pienemmällä työmäärällä. Työn kirjalli-
suuskatsauksessa havaittiin tietojärjestelmäympäristön rikkoinaisuus, mutta toisaalta
tulevaisuuden tavoite parantaa tietojärjestelmien yhteentoimivuutta. Tulevaisuudessa
sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittäminen ekosysteeminajattelun
mukaisesti mahdollistaisi rajapintojen yleistymisen ja siten tehostaisi palveluiden
integrointia. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri on luonut pohjan
sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ekosysteemille.
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Tässä diplomityössä oli tarkoitus tutkia vaihtoehtoista tapaa tuottaa sosiaali- ja
terveydenhuollon tietojärjestelmiin uusia toiminnallisuuksia. Integroitavan palvelun
tuottaminen eroaa suoraan tietojärjestelmään kehitettävästä ominaisuudesta sen
uudelleenkäytettävyydellä. Palvelun tuottamisessa täytyy kuitenkin ottaa huomioon
asiakkaalle koituvat kokonaiskustannukset, joihin kuuluvat integraation toteuttami-
nen ja palvelun käyttökustannukset. Kirjallisuuskatsauksen perusteella yksi mer-
kittävä integroitavuuden mittari on kustannukset. Lisäksi palvelun tuottamisessa
täytyy ottaa huomioon sekä palvelun tuottamiseen että integraatioihin kuluva aika
ja resurssit. Integraatioon kuluvan ajan ja resurssien määrään vaikuttavat olemassa
olevat rajapinnat. Asiakas- ja potilastietojärjestelmissä kontekstinhallintaan tai siir-
tymään vaadittavia rajapintoja ei välttämättä ole valmiina tai rajapinnat vaativat
muutoksia. Toisaalta kerran toteutettua integraatioita ja kontekstinhallintaa on mah-
dollista hyödyntää muiden palveluiden integroinnissa. Olemassa olevat asiakas- ja
potilastietojärjestelmät eroavat toisistaan, joten integraatiot eri järjestelmiin vaati-
vat todennäköisesti kustomointia. Palvelun tuottajan näkökulmasta yhteistyö vaatii
osapuolten sitoutumista ja tietojen jakamista. Riittävät lähtötiedot integraation
toteuttamiseen ovat edellytys integroinnin toteuttamiselle.

6.4 Tutkimuksen rajoitteet
Tämän tutkimuksen rajoitteet koskivat sekä diplomityön aikataulua että aiheen
osittaista uutuutta. Diplomityön tekemiseen oli rajattu määrä aikaa, jonka lisäk-
si diplomityön piti valmistua sovitussa aikataulussa. Diplomityön aikana ehdittiin
toteuttamaan tutkittava palvelu, mutta integraatiot potilastietojärjestelmiin eivät
valmistuneet työn aikana. Tästä johtuen integraatioiden toimivuutta ei voitu analy-
soida laajemmin. Palvelu saatiin pilottikäyttöön työn aikana, mutta riittävää määrää
laadukasta palautetta ei ehtinyt kertyä. Mikäli aikaa ja resursseja olisi ollut enemmän
palvelun käytettävyyttä olisi voitu tutkia ja analysoida tarkemmin.

Tässä diplomityössä toteutettiin potilastietojärjestelmiin integroitava palvelu.
Palveluiden integrointi tietojärjestelmiin ei itsessään ole uusi aihe, joten tieteellistä
kirjallisuutta erilaisista integraatioista todennäköisesti löytyisi. Diplomityön haastee-
na oli kuitenkin tieteellisen kirjallisuuden puuttuminen palveluiden toteuttamisesta
ja integroinnista nimenomaan Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin.
Toisaalta kirjallisuuskatsauksessa havaittiin sosiaali- ja terveydenhuollon tietojär-
jestelmiä on tarve kehittää merkittävästi vastaamaan nykyisia ja tulevia tarpeita.
Tietojärjestelmiin integroitavat palvelut voivat olla yksi mahdollisuus kehittää tieto-
järjestelmiä, joten integroitavien palveluiden tuottamista on syytä tutkia.
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7 Johtopäätökset
Tässä diplomityössä tutkittiin, miten toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon tieto-
järjestelmiin integroitava palvelu. Diplomityön tavoittena oli vastata, miten tieto-
järjestelmäpalvelu voidaan tuottaa nopeasti, kustannustehokkaasti ja yhtenäisillä
periaatteilla hyvinvointialueen käyttöön pirtaleiseen tietojärjestelmäympäristöön.
Tutkimuksen perusteella tehtiin seuraavat johtopäätökset:

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin integroitavan palvelun
tuottamiseen vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien
kehitystä ohjaava lainsäädäntö. Asiakastietolakiin perustuva tietojärjestelmien
luokittelu asettaa tietojärjestelmälle vähimmäisvaatimukset, jotka tietojärjestelmän
pitää täyttää. Tietojärjestelmäluokitus tehdään palvelun sisällön ja käyttötarkoituk-
sen perusteella. Palvelun tuottamisessa on myös syytä ottaa huomioon lainsäädännön
jatkuva kehittyminen kuten sote-uudistuksen voimaantulo. Lainsäädännön kehit-
tymisen myötä palveluun voi kohdistua uusia tai muuttuneita vaatimuksia, joiden
noudattaminen voi vaatia myös muutoksia tietojärjestelmään.

Integroitavien palveluiden toteuttamiseen vaikuttaa se, kuinka nopeas-
ti ja helposti integraatiot pystytään toteuttamaan. Työssä toteutettu palvelu
integroitiin sekä Kanta-palveluihin että potilastietojärjestelmiin. Integraatio Kanta-
palveluihin oli vaativa ja työläs sisältäen yhteistestauksen ja sertifioinnin läpäisemisen.
Vaativuudesta huolimatta integraation toteuttaminen oli johdonmukaista, kun taas
palvelun integrointi potilastietojärjestelmiin ei ollut yhtä johdonmukaista. Integraa-
tioiden toteuttamiseen vaikuttaa siis integraatioon tarvittavien ratkaisuiden valmius,
testausympäristöt ja sidosryhmien viestinnän ja toiminnan järjestelmällisyys.

Integroitavan palvelun tuottaminen on varteenotettava vaihtoehto toi-
minnallisuuksien tarjoamiseen. Työn empiirisessä osuudessa pystyttiin toteutta-
maan integroitava palvelu määritellylle kokonaisuudelle. Palvelu toteutti riittävän
laajan kokonaisuuden, jotta integraatioiden toteuttaminen oli perusteltua. Palve-
lu toteutettiin olemassa olevaan tietojärjestelmään. Tästä johtuen tuloksia ei voi
yleistää vastaamaan vastaavan palvelun tuottamista uuteen tietojärjestelmään. Kir-
jallisuuskatsauksen perusteella uusien innovatiivisten palveluiden liittäminen sosiaali-
ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin kasvaa tulevaisuudessa. Integroitavien palve-
luiden kehittäminen ei siis rajoitu kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kanssa
yhteensopiviin palveluihin.

Tutkimuksen aikana tunnistettiin useita jatkotutkimuksen aiheita. Yleisesti
sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin integroitavien palveluiden toteut-
tamista on tutkittu vähän ja selkeää tutkimusnäyttöä hyödyistä ja haasteista ei
löytynyt. Aiheen syvempi tutkiminen olisi kiinnostavaa koko tietojärjestelmien eko-
systeemin näkökulmasta. Tutkimuksessa tunnistettiin myös kasvava tarve sosiaali- ja
terveydenhuollon yhteistyölle. Tästä johtuen olisi mielenkiintoista tutkia sosiaali- ja
terveydenhuollon tietojärjestäpalveluiden kehittämistä, jotka tukevat ja edistävät
yhteistyötä.
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