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• Kilpailutus
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KanTo

• Terveydenhuollon kansallisilla 
tietojärjestelmillä (KanTo) tarkoitetaan 
järjestelmiä, joilla toimeenpannaan 
sähköisestä lääkemääräyksestä ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä
käsittelystä annetuissa laeissa Kelalle 
osoitetut tehtävät 

• Tarkemmin kuvattu Sosiaali- ja 
terveysministeriön toimesta tehdyissä
määrittelyissä
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KanTo viestinnän tavoitteena

• Luoda terveydenhuollon toimijoille lain sisältöä
vastaava ja realistinen kuva tarjottavista palveluista

• Luoda kansalaisille kuva luotettavista ja 
tietoturvallisista palveluista, jotka parantavat 
terveydenhuollon laatua ja kokonaistehokkuutta

• Luoda yhteistyökumppaneille edellytykset sovittaa 
oma kehitystyönsä kansallisen toimijan palveluihin

• Pitää toimeksiantajat ajan tasalla hankkeen 
etenemisestä

• Luoda luotettava ja yhteistyöhakuinen kuva 
kansallisten palveluiden rakentamisesta (ja 
myöhemmässä vaiheessa ylläpidosta)
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eResepti- ja eArkisto-sidosryhmät

• Kokoontuvat muutaman kerran vuodessa 
• Ryhmiin kuuluvat 

– edustajat tärkeimmistä sidosryhmäorganisaatioista ja 
asiantuntijoita KELAsta

• Seuraavat ja koordinoivat eResepti- ja eArkisto-
projektien työtä

• Huolehtivat raportoinnista ja tiedonvälityksestä hankkeen 
ja omien taustaorganisaatioidensa välillä

• Huolehtivat hankkeessa sovittujen toimenpiteiden 
toteuttamisesta omissa taustaorganisaatioissaan

• Tukevat koulutusta 
• Edistävät toimittajayhteistyötä
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1. Toteuttaa kansallisten vaatimusmäärittelyjen mukainen 
järjestelmäkokonaisuus ja tämän käyttöönotto sekä
jatkuvan palvelun tuottaminen

2. Palvelujen valtakunnallinen levittäminen, ohjaus ja 
seuranta, yhdessä STM:n kanssa 

3. Toiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen tarvittavan 
rahoitusmallin suunnittelu ja käyttöönotto

KanTo tulostavoitteet
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Tietojärjestelmien toteutuksen 
kilpailuttaminen

• Tarjouskilpailun käynnistäminen
– Tammi-helmikuun vaihde 2007

• Tarjouspyyntöasiakirjojen ja määrittelyjen 
tarkistaminen

– 28.2.2007 mennessä

• Tarjouspyyntöasiakirjaan liittyvät kysymykset
• Tarjoukset Kelaan

– 11.4.2007

• Tarjousvertailut
– Huhti-toukokuu 2007

• Päätös toimittajasta
– Touko/kesäkuu 2007
– Sopimusneuvottelut
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Toteutuksen lähtökohtia (1)

• Järjestelmän toimitus on porrastettu kahteen 
toimituserään.

• Ensimmäiseen toimituserään sisältyvät Sähköinen 
Lääkemääräys ja siihen sisältyvät palvelut sekä ne 
osat KANTA-järjestelmästä, jotka eivät edellytä
suostumusten hallinnan toiminnallisuutta
– (välityspalvelu, bisneslogiikka, loki- ja 

valvontapalvelu) 

• Toimittaja pääsee aloittamaan työt kesä-heinäkuussa 
• eResepti olisi valmis vastaanottokokeeseen 

vuodenvaihteen jälkeen
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Toteutuksen lähtökohtia (2)

• Toiseen toimituserään sisältyvät loput 
Tietojärjestelmien Määrittelyissä kuvatut kohteet 

• Tarkka rajaus näiden toimituserien välille laaditaan 
sopimusneuvotteluissa 
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Toteutuksen lähtökohtia (3)

• Järjestelmän ensimmäisen toimituserän 
integraatiotestaus on kyettävä aloittamaan seitsemän 
(7) kuukautta tarjouksen hyväksymisen jälkeen

• Toteutustyö päättyy vastaanottokokeen 
hyväksymiseen 

• Järjestelmän toisen toimituserän integraatiotestaus on 
kyettävä aloittamaan kolmetoista (13) kuukautta 
tarjouksen hyväksymisen jälkeen

• Toteutustyö päättyy vastaanottokokeen 
hyväksymiseen
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Lisäoptio

Toimittajan on tarjottava optiona … kuva-arkistokokonaisuus. Kela 
voi hyödyntää tai olla hyödyntämättä tämän option. 

• … eriteltyinä DICOM- ja HL7 V3 -protokollien mukainen 
tiedonsiirtototeutus
• … erillisen sopimuksen alainen toimituskokonaisuus ja tarkka 
aikataulutus laaditaan sopimusneuvotteluissa
• … tarjouspyynnössä esitetyt ehdot koskevat myös optiota ja …
erikseen: on mainittava vaikutukset työmääriin, aikatauluihin, 
mitoitukseen, lisenssikustannuksiin tai muihin mahdollisiin 
tekijöihin, jotka aiheutuvat option hyödyntämisestä
• … kuvattava myös vaatimukset potilastietojärjestelmille eri 
ratkaisuvaihtoehtojen osalta

=> Kela yhteistyössä KanTo-tietojärjestelmän toimittajan sekä
muiden valittujen toimijoiden kanssa päättää käytettävistä
teknisistä standardeista (esim. em. tiedonsiirtoprotokollat)
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Ratkaisun tekniset reunaehdot

• Avoin palveluarkkitehtuuripohjainen ratkaisu
• Monimuotoarkisto, joka ei rajoita tulevaisuudessa 
mahdollisesti käytettäviä tallennusmuotoja
• Sähköisen lääkemääräyksen palvelut perustuen samaan 
arkkitehtuuriin

• Tekniset rajapinnat 
• HL7 V3 (tiedonsiirtokehys) 
• HL7 CDA R2 (asiakirjat)
• Röntgen-kuvat lisäksi DICOM
• Biosignaalien ym. aineistomuotojen (esim. EKG) osalta 
selvitystyö käynnissä
• Käyttäjähallinta perusjärjestelmissä lukuunottamatta tiettyjä
hallinnollisia rooleja (arkistonhoitajat, …)

• Tietoturva
• PKI-ratkaisut pohjautuen TEO:n varmenteisiin
ammattihenkilöiden, organisaatioiden ja palvelinten osalta
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Miten liitytään KanToon (1)

• Sertifiointi
– Osa-alueet mm. tietoturva, toiminnallinen yhteensopivuus, 

tekninen yhteensopivuus
– Stakes suunnittelee

• Tietoturva
– Määritysten, suositusten, lakien ja asetusten mukainen 

tietoturvallinen toiminta
– Tietojen ja tietojärjestelmien luottamuksellisuus, eheys, 

käytettävyys, kiistämättömyys, autentikointi ja auktorisointi
– Toimintatavat, varmennehallinto, …

• Toiminnallinen yhteensopivuus
– Määritysten, lakien ja asetusten mukainen toiminnallisuus
– Tuki kuvatuille käyttötapauksille ja yhtenäiset käytänteet, kuten 

koodistot  
• Tekninen yhteensopivuus

– Määrittelyiden, sovellettujen standardien ja sanomamääritysten 
mukainen teknisesti yhteensopiva kansallinen arkkitehtuuri 

– Tarkennetut tekniset rajapinta- ym. kuvaukset KanTo-
toimitusprojektin tuloksena, yhteistyössä mm. HL7-yhdistyksen 
kanssa
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Miten liitytään KanToon (2)

• Tavoitteena määritellä suositukset eri tyyppisille 
organisaatioille liityntätavoista, “vakioidut palvelupaketit”

– Erilaiset palvelutasotarpeet
– Kustannusvaikutukset
– Erilaiset asiakirjat (esim. tekstimuotoiset, kuvat, muut)
– Volyymit, transaktiot
– Tiedonsiirron kriittisyys
– Mahdollinen sertifioitujen viestinvälittäjien tarve

• Sopimukset, palvelutasosopimukset
• Varmenteiden hankinta ja käyttöönotto
• Tietoliikenneyhteyksien hankinta ja avaaminen
• Käyttöönottotestaus
• Rekisterinpitäjien rekisterien perustaminen
• Tarvittavien keskitetysti hoidettujen käyttäjäryhmien 

perustaminen (esim. Arkistonhoitajat)
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Yhteydet kansalliseen toimijaan 
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Suorat yhteydet Alueellisten välittäjien kautta Yleisten välittäjien kautta

Tai variaatiot kaikista edellä kuvatuista!
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• Aikataulu
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Teknisen arkkitehtuurin suunnittelu:  
suunnittelumenetelmät ja -välineet, 
jatkuvakäyttöisyys (24 / 7)

Jatko-
määrittely

Määrittely: 
eResepti

Integrointi, 
tekninen 
pilotti

eReseptin käyttöönotot

Määrittely:
kokonaisarkkitehtuuri,
välityspalvelu,
arkisto jne.

Toteutus, erä1:
•Välityspalvelu
•Bisneslogiikka
•Loki- ja 
valvontapalvelu 

Kilpailu-
tus

eResepti

Kokonais-

arkkitehtuuri

Koodistopalvelun 
siirto Kelaan

TEO:n ja 
Stakesin palvelut

TEO & 
Stakes

Teknisen kokonaisuuden ja integraatioiden hallinta,
teknisen ympäristön toteutus

Kilpailutuksen 
valmistelu

Käyttöönottojen ohjaus ja seuranta

eReseptin ylläpito, toimittaja

2.Integrointi, 
tekninen
pilotti

eArkiston käyttöönotot

eArkisto

Käyttöönottojen ohjaus ja seuranta

eArkiston ylläpito, toimittaja

Käyttöönoton toimintamallien rakentaminen 

Toteutus ja testaus, 
Muut potilasasiakirjat

Toteutus ja testaus, 
eResepti

Kansalaisen 
käyttöliittymä Käyttöliittymän ylläpitoMäärittely Tekninen 

suunnittelu

Toteutus & testaus:
• Reseptikeskus

Käyttöönoton toimintamallien rakentaminen 

Kilpai-
lutus

Lääketietokannan määrittely ja toteutus

2006 2007 2008 2009    2011

STM Kela toteuttaa Yhteistyökumppanit eResepti eArkisto Kansal.
käyttöl.

Kokonais-
arkkitehtuuri

Kela kilpailuttaa toteutuksen

Vastaan-
ottokoe

1.Integrointi, 
tekninen 
pilotti

Erä3: Kuva-arkisto 
Erä2
•Suostumusten hallinta

1.Vastaan-
ottokoe

3.Integrointi, 
tekninen
pilotti

3.Vastaan-
ottokoe

Toteutus, erä1:
•Rekisteröinti- ja  
hakemistopalvelu
•Arkisto 2.Vastaan-

ottokoe

Testausprojekti

Käyttöpalvelut & asiakkuus- ja tukipalvelut
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Kelan asiakkailleen tuottamat palvelut ja niiden 
organisointi

• KanTo-hankkeessa projektoitu seuraavat 
tarjottavat palvelut
– eArkisto
– eResepti
– Kansalaisen katseluyhteys

• Sekä näitä tukevat projektit, jotka tuottavat, 
tukevat ja/tai koordinoivat mm.
– Teknisiä ohjeita, suosituksia ja parhaita käytäntöjä
– Tukipalveluita (eri tasoiset tukipalvelut)
– Integraatiotestausta
– Koulutusta ???
– Sekä muita palveluiden tuotantoon liittyviä asioita
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Kokonaisarkkitehtuuri pp. JalonenKokonaisarkkitehtuuri pp. Jalonen

KanTo-ohjausryhmä
pj. Suominen

KanTo-ohjausryhmä
pj. Suominen

Kelan johtoryhmä/PuhakkaKelan johtoryhmä/Puhakka

Kelan hallitusKelan hallitus

KanTo-hanketoimisto
• hankepäällikkö, Aaltonen
• hankekoordinaattori, Lindgren
• tekninen hankepäällikkö, Jalonen
• kilpailutusvastaava, Kannisto
• tietoturvavastaava, Soikkeli
• lakimies, Koli

KanTo-hanketoimisto
• hankepäällikkö, Aaltonen
• hankekoordinaattori, Lindgren
• tekninen hankepäällikkö, Jalonen
• kilpailutusvastaava, Kannisto
• tietoturvavastaava, Soikkeli
• lakimies, Koli

KanTo-koordinointiryhmä pj. AaltonenKanTo-koordinointiryhmä pj. Aaltonen

Käyttöönotot pp. HartikainenKäyttöönotot pp. Hartikainen

Käyttöpalvelut pp. JaatinenKäyttöpalvelut pp. Jaatinen

KanTo-hankkeen 
organisointi 

Kelassa

•Kokonaisarkkitehtuuri
•Välityspalvelu ja 
liiketoimintalogiikka
•Loki- ja valvontapalvelu
•Tunnistamis- ja 
varmennepalvelu

•Sähköiset allekirjoitukset
•Koodistopalvelun rajapinta

•Kansalaispalvelun rajapinnat
•Tilasto- ja tutkimuspalvelu

•Tietoliikenne  ja -verkko
•Tietoturva
•Testilaboratorio
•Tekniset ympäristöt

•Valvonta, hallinta, tekninen tuki
•Fyysinen turvallisuus, 
laitteistojen sijoittelu
•Koodistopalvelu 

•Palveluun liittymisen prosessi 
•Integrointitestausprosessi

•Koulutus
•Alueelliset käyttöönotot

4.5.2007

Palvelutuotanto pp.
•Asiakkuus- ja tukipalvelut
•Help desk

Palvelutuotanto pp.
•Asiakkuus- ja tukipalvelut
•Help desk

eResepti-projekti
pp. Kemppainen

• Reseptikeskus
• Reseptiarkisto

• Lääketietokanta
pp. Hartikainen

eArkisto-projekti 
pp. Lehtinen

• Rekisteröinti- ja 
hakemistopalvelu

• Suostumusten 
hallinta

• Arkisto

Kuva- & 
biosignaaliarkisto
pp. Toivola

Kansalaisen
katseluyhteys
pp. Forsberg

•katseluyhteys 
reseptikeskuksen
ja asiakastieto-
arkiston tietoihin

Kansalaisen
katseluyhteys
pp. Forsberg

•katseluyhteys 
reseptikeskuksen
ja asiakastieto-
arkiston tietoihin

eArkisto-
sidosryhmä

pj. Puhakka

eArkisto-
sidosryhmä

pj. Puhakka

eResepti-
sidosryhmä

pj. Kiiski

eResepti-
sidosryhmä

pj. Kiiski

Sosiaali- ja terveys-
ministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuollon
tietohallinnon

neuvottelukunta

SOLMU-ryhmä
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Käyttöönotto?

• Käyttöönottosuunnitelmien tekeminen alkaa 
syyskaudella 2007
– Näkemyksiä asiasta kuullaan seuraavissa 

esityksissä
– Organisoitu Kelassa omaksi projektikseen

• Siirtymäkausi 4 vuotta



21

Miten edetään

• STM vastaa kokonaisuudesta: valmistelee neuvottelukunnan ja 
muiden työryhmien nimeämistä

• STM vastaa potilasasiakirja-asetuksen ja sitä täydentävän 
oppaan valmistelusta (kevät-kesä 2007)

• Kela vastaa reseptikeskuksen ja sähköisen arkiston ym. 
rakentamisesta ja ylläpidosta

• Terveydenhuollon yksiköt huolehtivat liittymisestä kansalliseen 
toimintaan siirtymäajan kuluessa

• Sertifioinnit (liittyminen kansalliseen arkistoon) 2008-2011 
• Sopimukset 2008- (Kela/terveydenhuollon toimijat)

Edellytys kansallisen toimijan tehtävien onnistumisessa on 
eri tahojen hyvä yhteistyö ja yhteinen tahtotila
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Kiitos mielenkiinnosta!

Erkki Aaltonen
erkki.aaltonen@kela.fi

Kela elämässä mukana -
muutoksissa tukena!


