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Kelan toiminta-ajatus

Elämässä mukana – muutoksissa tukena

Turvaamme väestön toimeentuloa, edistämme 
terveyttä ja tuemme itsenäistä

selviytymistä.
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Kelan tietohallinnon painopistealueet

• Sähköinen asiointi
• Sisäisten prosessien kehittäminen
• Verkostoituminen
• Infrastruktuuriratkaisut
• Kansallinen toimijuus
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Sähköinen asiointi

• Kansalaispalvelut www.kela.fi
– Informaatio 
– laskentatapahtumat
– kyselyt
– hakemukset

• Palvelut organisaatioille
– Soky
– Palkka.fi
– kuntoutuksen ekstranet-palvelut
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Sisäisten prosessien kehittäminen

• OIWA (etuuskäsittelyprosessin uudistaminen)
• TAHTI (SAP/ERP)
• Palvelukanavat/palvelustrategia
• TKTS (IT-strategia)

– hankehallinta, -seuranta
– investointilaskelmat
– teknologian kehittäminen
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Verkostoituminen

• Tietojenvaihdon sähköistäminen
– apteekit, lääkäriasemat
– vakuutusyhtiöt
– oppilaitokset
– Ulkomaalaisvirasto

• Yhteistyöhankkeet
• Kansainvälinen tietojenvaihto
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Infrastruktuuriratkaisut

• Komponentteja
– kokonaisarkkitehtuuri

• valmisohjelmistojen rooli
– ostamisen ja itse tekemisen linjaus
– teknologiaratkaisut

• palvelinratkaisut
• tietoliikenne
• tietoturva
• muut teknologiavalinnat
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Kansallinen toimija

• Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kansalliseksi 
toimijaksi on tulossa Kansaneläkelaitos. Pääministeri Matti 
Vanhasen johtama tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmä
päätti asiasta 22. maaliskuuta sosiaali- ja terveysministeriön 
esityksen pohjalta. 

• Kansallisen toimijan keskeisenä tehtävänä on ylläpitää
kansallista potilastietojen sähköistä arkistointipalvelua sekä
siihen liittyviä tiedonvälitys- ja tietoverkkopalveluja. 

• Valmisteilla olevassa sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevassa laissa ja sen 
perusteella annettavassa asetuksessa annetaan tarkemmat 
määräykset Kansaneläkelaitoksen roolista sosiaali- ja 
terveydenhuollon kansallisena toimijana. 
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Kansallinen toimija (jatkoa)

• Miksi se tarvitaan
– Tarvitaan taho, joka pitää huolta siitä, että on 

olemassa toimiva integroitu kansallinen 
palvelukokonaisuus ja jolla on riittävät resurssit 
palvelukokonaisuuden järjestämiseen ja 
jatkokehittämiseen

– Käyttäjille on helpointa, jos on vain yksi taho, 
josta kansalliset palvelut ovat saatavissa ja   
joka vastaa palvelun toiminnasta ja 
kehittämisestä käyttäjiin päin
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Kansallinen toimija (jatkoa)

Edellytyksiä:

• Lainsäädäntö
• Toiminnan ohjausmalli
• Rahoitusmalli
• Toiminnallisten ja teknisten määritysten 

tekeminen
• Kilpailutukset ja rakennustyö
• Käyttöönotto vaiheittain
• Jatkokehitys
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Tarvittavia valtakunnallisia palveluja

• Viestinvälityspalvelu / sanomien välityspalvelu
• Arkistopalvelu, asiakirjan rekisteröintipalvelu ja 

hakemistopalvelu
• Koodistopalvelu
• Tunnistamis- ja varmennepalvelu 

(Ammattivarmennepalvelu) 
• Suostumusten hallinnan palvelu
• Reseptikeskus/reseptitietokanta
• Tilastopalvelu
• Kansalaisportaali
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Toimintokaavio (luonnos)

Välityspalvelu

Tietoliikenne 
ja tietoturva

Laitteistot

Valvonta, 
hallinta, 

tekninen tuki

Arkisto, 
kuva-arkisto

eResepti KoodistotRekisteröinti-
ja hakemisto-
palvelu sekä
suostumus-

ten hallinta ja 
lokit

Mahdolliset 
pilotit

Kansalais-
palvelu

Sovelluskehitys
-ympäristö

Lääkärin-
todistukset

Käyttöönotto

Asiointikortti, 
sähköinen 
allekirjoitus
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Kansallista yhteistyötä

• Kansallisesti linjataan ne toiminnalliset ja tekniset 
vähimmäisvaatimukset, jotka ovat edellytyksenä
kansalliseen palvelukokonaisuuteen liittymiselle

• Kaikki kehittämishankkeet, erityisesti alue- ja 
klusterihankkeet, määrittelevät yhdessä STM:n ja 
Kelan kanssa, miten kansallisen palvelun käyttöön 
valmistaudutaan ja miten palvelun käyttöönotto   
toteutetaan
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Jatkotoimenpiteitä

• STM käynnistää valtakunnallisen terveydenhuollon 
tietojärjestelmäarkkitehtuurin ja tietoarkkitehtuurin 
tarkentavan määrittely- ja suunnittelutyön. 

• Suunnittelutyö käynnistetään kansallisella tasolla myös 
viestinvälityspalvelun, asiakirjojen rekisteröinti- ja 
hakemistopalvelun sekä sähköisen arkiston teknisen 
toteuttamisen ja suostumusten hallinnan osalta. 

• Alueiden migraatio valmistellaan yhteistyössä
sairaanhoitopiirien kanssa  

• Koodistopalvelun ja varmennepalvelun tekninen ja 
sisällöllinen tuottaminen varmistetaan osana 
kansallista arkkitehtuuria.
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Jatkotoimenpiteitä

• Määrittely- ja suunnitteludokumentaatio tuotetaan ja 
koordinoidaan yhtenä kokonaisuutena.

• Kokonaisuuden laajuus edellyttää riittävää resursointia 
käytännön työhön. 

• Määrittely STMn ohjauksessa 

• Kela osallistuu kiinteästi työhön

• Määrittelyiden, suunnitelmien ja aikataulujen 
realistisuus varmistettava 
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Tavoite

Kansallisia palveluja

2008


