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Alueellinen arkistoratkaisu Kainuussa 

SUOMEN KUNTALIITTO 
Sairaala palvelut 



Kainuun Kastike projekti 

Terveydenhuollon atk-paivat 
3 1.5-1.6.1999 Kuopio 

Antero Ensio 
projektipaallikkö 
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Kainuu 
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- 

Kastike 

minuun Sosiaali- ja terveydenhuollon 
Tietotekniikan KEhittämisprojekti 

Kastike on "vastinpari" Kuhmon hankkeelle. 
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Kastike 

Tuemme palvelurakenteen muutosta ja 
saumattomien hoito- ja paiveluketjujen syntymistä 
tietotekniikan keinoin. 
Rakennamme toimivat alueelliset j&jestelm5 
yhteistyössä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kanssa 
Toteutamme ratkaisut hyv% tietosuojaan ja 
tietoturvaan 
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- 

Kastike 

aikoi 1011997 päättyy 1211999 
rahoittajatmm. STM, EARK (6-tavoiteohjelma) ja 
KASS 
budjetti 3,O mmk 
projektipaallikkö: Antero Ensio 
projektisihteeri: Liisa Kujaia 
useita osaprojekteja 
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Kastike ja Kainuu 

Suomi on pieni maa 5 milj. asukasta ja oma kieli 
- Euroopassa 10 kaupunkia on suurempia kuin koko 

Suomi 
- Suomessa yli 1000sosiaali- ja terveydenhuollon atk- 

jarjestelm%i 
- Suomessa maailman parhaat verkot ja viestiyhteydet 

Kainuu alle 90.000 asukastaja 10 kuntaa 
- useita atk-jarjestelmia ja konehuoneita 
- epataloudellista 
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Mita Kastike potilaalle ? 

sosiaali- ja terveystiedot aina kaytettavissa 
hoito nopeutuu 
pilallekkaiset tutkimukset vtihenevtit 
kaynteja voidaan vähentää 
jatkohoidon aika pyritään aina varaamaan 
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Mita Kastike kunnalle ? 

kustannuksia säästyy 
- paallekkaiset tutkimukset vahenwat 
- kaynteja voidaan vahentaa 
- alueellinen arkistointi 
- etakoulutus 
- etakonsultointi 

mahdollistaa palvelujen joustavan organisoinnin 
- Kajaani 

paivystys 

radiologis 
laboratorio 
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Kastike Osaprojektit 

1 .  laboratoriotulosten arkisto 
2. radiologian kuva-arkisto 
3. lahetel ajanvaraus1 epikriisi ja suojattu sähköposti 
4. videoneuvottelut 
5. diabetespotilaiden hoitokanta 
6. intranet / extranet 1 internet 
7. koulutus 
8. tietosuoja 
9. alueellinen hoitoketju: Diabetes 
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Kastike 2 vuoden projekti 

1.  vuosi 
- ideointi ja alaprojektien rajaus 
- alaprojektien toteutus keskussairaalassa 
- alaprojektien alueellinen toteutussuunnitelma 
- tietoturvasuunnitelma 

2. vuosi 
- alueelliset toteutukset 
- alueellinen tietoturva 
- alueellinen kaytbn koulutus 
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Osaprojektien vaiheet 
Kass Alue 

1 .  laboratoriotulosten arkisto toteut. suum. 
2. radiologian kuva-arkisto ktiyt. suum.ktiyt. 
3. lahetefajanvaraudepikr. suunn suum. 

suojattu sähköposti ktiyt. kayt. 
4. videoneuvottelut ktiyt. kayt. 
5. diabetes kayt. suunn. 
6. intranetlextranetlintemet toteut. suum. 
7. koulutus tot./suun. totfsuunn. 
8. tietosuoja suunn suunn. I I  

Kastike projektin alueellinen 
kattavuus 

100 

ip 

3 60 8 40 
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merkki kuva bioiig yhteenri 

Kertomuksen tietomedia 

12 



Kertomustietoj en arkistointi 

kayttöliittyma tietoturva arkistot 
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Tietosuoja 

kiiyttaj- tunnistaminen 
- kaynajan oikeudet 
- kayttajan profiili 

kaytön rekisteröinti 
- lainaus / kaym 
- Iuovutus 

suostumus 1 kielto 
- suullinen 
- lornake 
- suosturnuksen / kiellon rekisterbinti 
- suosturnusrnuodot (toistaiseksi) 14 

Arkiston toimintayksikkökoodi 

toimintayksikkö 
- sh-piiri 
- laitos 

k c s k u n a i r ~ l a  

ierveyskeskus 

- yksityissektori 
- yksityislaakarit 

rekisterin pitäja 
- erikseen arkistoitavat 



Kass:n arkistopalvelun sisältö 

kuvat 
laboratoriotulokset 
RTG lausunnot 
kuva-arkiston viitteet 
päivystystiedot 
lähete / epikriisi 
koko kertomus 

16 

Sopimukset 

Arkistonhoitosopimus 
- Kass tarjoaa alueellista arkistointipalvelua 

Suora luovutus sopimus 
- luovutus suoraan atk:n viilityksella (Web I HL7) sopi- 

muksen piirissa olevista sahkaisista arkistoista 
- pyytaja vastaa luovutuksen tarpeesta ja suostumuksen 

olemassaolosta 

Epikriisin toimitus jaltai kielto luovutukseen 
Kansalaisen suostumus 
- kayntikertakohtainen 
- toistaiseksi 17 

8 $ tietoturvallisuustoimenpiteet 

1) tietojenktbittely- ja sailytystilat 
2) saatavuus, pääsy ja tunkeutuminen 
3) varmuus- ja suojakopiot 
4) kayttäjat luetteloidaan ja kaytetaan lokimenettelya 
5) oikeudet rajataan asianmukaisesti 
6) tietojen luovutus 
7) tietoliikenneyhteydet suojataan ohjelmistollisesti ja 

eysisesti 
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Turvatut tietoyhteydet - 
m m.H-@4P: 

Tunnel~yhteys (VPN) ' 
4 

Kokonaistietosuoja 
+ 
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Turvatasot 

I l .  
1 .  Erillinen jajestelma 

Palomuun 

2. Inttanet / sisainen 
Palomuun + VPN - laajat sisaiset 

3. 3. Extranet 
- Alueellinen Medinet 

4. 
4. Internet 
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Turvatasot 

1 .  erillinen järjestelma 
2. iniranet KaisaNet 
3. exranet KaikuNet 

alueellinen sosiaali- jateveydenhuollonverkko 

4. internet 

2 1 



Kainuun KaikuNet 

Suomussalmi 

Paltamo 

KASS Arkisto 22 

Kainuun alueverkko ja 
KaikuNet 

Suomussalmi 

Paltamo 

KASS Arkisto 23 

Verkkotietoturva 

palomuurit 
- toimittajakohiaiset ratkaisut 
- voivat olla alueella erilaisia 

tunneliyhteydet 
- toimittajakohiaiset ratkaisut 
- hoitovatuualueelle valiitu tuote: - Datafellows VPN+ (VNP) 

keskitetty alueellinen yllapito 
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Hoitovastuualueen verkko 

OYS 
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Kainuu laboratorio 

Kajaanin tk Web- Kass 
Finstar liitann Saimi6 

arkistot 
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Intranet / Ektranet / Internet 

Intranet KaisaNet 

Ektranet KaikuNet 

kansalaistiedot alueelliset tiedot 

Internet KASS 
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