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Keväällä 2006 Kela nimettiin kansalliseksi 
toimijaksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietojärjestelmäpalvelujen toteuttajana

Käynnistettiin KanTo-hanke

KanTo-hanke toteuttaa KanTa-palvelut
laki sähköisestä lääkemääräyksestä (L 61/2007) 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä
käsittelystä (L 159/2007)
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Yhteistyötä….

Kela vastaa tietojärjestelmien rakentamisesta, 
käytöstä ja ylläpidosta 
STAKES vastaa koodistopalvelun sisällöstä
TEO vastaa ammattihenkilöiden rekisteröinnistä ja 
kansallisista varmennepalveluista
Terveydenhuolto vastaa hoitoon liittyvän datan, 
reseptien tuotannosta; julkinen ja yksityinen!!!
Apteekit vastaavat lääkkeiden toimitustiedoista



Tulee käyttöön ensimmäiseksi Kotkassa ja Turussa   
vuoden 2008 loppupuolella

Tulee käyttöön vuoden 2009 alkupuolella 
ensimmäiseksi mahdollisesti Kuopiossa

Tulee käyttöön eReseptin ja eArkiston käyttöönottojen 
yhteydessä
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Hyödyt kansallisista palveluista
Hoidon tukeminen; oikea tieto oikeaan 
aikaan oikeassa paikassa
Uudet toimintamallit, palvelut ja 
mahdollisuudet
Potilaan informointi ja aktivointi
Kustannussäästöt mittakaavaetujen 
muodossa
Tutkimuksen ja tilastoinnin edellytykset 
kansallisella tasolla paranevat
Hanke vaatii pitkäjänteisyyttä: hyödyt 
realisoituvat todenteolla vasta 
kehitystyön edetessä



Tietojärjestelmäpalvelujen 
toteutus

STM vastaa tietojärjestelmäpalveluiden 
määrittelyistä, Kela toteutuksesta
Fujitsu Services Oy:n konsortio voitti     
tarjouskilpailun keväällä 2007. Rakentaminen 
käynnissä Kelan ja Fujitsun yhteistyönä
Käyttöönoton aikataulu lainsäädännössä
Alueelliset, vaiheittaiset käyttöönotot ajoittuvat 
vuosille 2008 – 2011



Toteutuksen lähtökohdat
Lähtökohtana on ratkaisun rakentaminen valmiiden 
tuotteiden avulla 
eArkistossa ja eReseptissä sama teknologiaa.   
Yhteisesti hyödynnettävät komponentit
Korkea käytettävyys ja skaalautuvuus tuotteiden 
ominaisuuksia hyödyntämällä sekä
käyttöympäristön valinnoilla
Mahdollistaa monimuotoarkiston

Samaan arkistoon eri muotoisia asiakirjoja
Perusratkaisu yhteinen
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Tavoitteena parantaa potilas- ja 
lääketurvallisuutta

Helpottaa ja tehostaa lääkkeen määräämistä ja 
toimittamista

Valtakunnallinen eReseptikeskus
Kansallinen lääketietokanta

Potilaan suostumuksella voidaan näyttää
kokonaislääkitys (sähköiset reseptit)

Mahdollistaa tietojen hyödyntämisen 
terveydenhuollon viranomaistoiminnassa
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Tavoitteena parantaa potilas- ja 
lääketurvallisuutta …

Sähköinen lääkemääräys laaditaan samalla 
tavalla kaikissa terveydenhuollon 
toimintayksiköissä
Sähköiset lääkemääräykset voidaan toimittaa 
jokaisesta apteekista; asiakkaan 
valinnanvapaus
Koskee julkista ja yksityistä terveydenhuoltoa
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Sanomavälitteinen tietojärjestelmä sähköisten 
lääkemääräysten, toimitustietojen ja 
uusimispyyntöjen kirjaamiseen sekä välittämiseen 
terveydenhuollon ja apteekkien välillä
Muita toimintoja lääkemääräysten korjaus ja 
mitätöinti, potilasohjeen ja yhteenvetojen 
tuottaminen 
Kansalaisen katseluyhteys
Käyttöön vuoden 2008 loppupuolella



Käyttöön syksyllä 2008

eResepti -asetus kommentoitavana (6.2. -11.3.08)
Kela – Fujitsu projekti etenee aikataulun mukaisesti

toimitus-/testauskokonaisuus 1.3 testiin maaliskuun alussa
Lääketietokanta testijakeluun 4.3.2008 alkaen
Potilaskertomus- ja apteekkijärjestelmätoimittajat integroivat 
perusjärjestelmiään (huhti-toukokuu)

asiakastestiin toukokuun aikana
4-5 perusjärjestelmäohjelmistoa Kelan testilaboratorioon

TEO:n kanssa on alkuvuoden aikana suunniteltu 
varmennetoimintojen toteutusta (Turku ja Kotka)
Stakesin kanssa tehdään yhteistyötä (koodistot ja rekisterit)



Projektin tilanne

Kokonaishanke on aikataulussa
Ensimmäinen toteutusvaihe on valmis

Tekninen suunnittelu etenee aikataulun mukaisesti
Ei vakavia teknisiä ongelmia

Tekninen suunnitelma valmis, tammikuu 2008
Toimitus integraatiotestiin, toukokuu 2008
Toimitus vastaanottokokeeseen, syksy 2008
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Resepti-
Keskus, 30 kk

Potilaan informoiminen

TEO varmentaa

Lääke-
tietokanta

Resepti-
arkisto, 10 v

Potilaskertomus-
arkisto

Reseptikeskuksen tietojen katselu

Lääkkeen määrääminen

Lääkkeen toimittaminen

Asiakkaille omien reseptitietojen kysely

i

eResepti
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Rx?
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Terveydenhuollon
toimintayksikkö Apteekki
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Palvelujen 
saatavuusvaatimuksia

eResepti on reaaliaikainen järjestelmä
eArkisto on osin reaaliaikainen järjestelmä
Tietoliikenteen priorisointi mahdollista

Mahdollistaa vaaditut vasteajat
Raskaat aineistot, kuten röntgen-kuvat siirretään 
viestinvälityksen ohi

Ei tuki muuta liikennettä



Käytettävyysvaatimuksia

70 000 000 lääkemääräystä ja toimitusta 
vuodessa
eResepti hyödyntää synkronisia yhteyksiä

Palvelupyynnöt aina prioriteetiltaan korkeaa luokkaa

Vasteaikavaatimukset reseptikeskuksen osalta  
”… potilaskertomusjärjestelmän tai apteekin tietojärjestelmän käyttäjän 
kokema viive kommunikoitaessa reseptikeskuksen kanssa saa olla 90 
%:ssa tapauksia   3 sekuntia ja lopuissa tapauksista enintään 10 
sekuntia.”

Saatavuus
”Sähköisen lääkemääräyksen reseptikeskuksen saatavuusvaade 
(availability) on 99,80 % / vrk vuoden jokaisena päivänä. ”



Vaatimusmäärittelyistä yleensä
Toiminnalliset vaatimukset

Tietojärjestelmän sisältö ja tavoitteet
Toiminnot, mitkä halutaan toteuttaa
Kuvataan MITÄ, ei MITEN!

Ei-toiminnalliset vaatimukset
Vasteaika, saatavuus, palveluaika, SLA, …

Tulevaisuuden ennakointi; skaalautuvuus, jatkokehitys 

Tavoitteiden määrittely
Mitä halutaan, toiminnalliset tavoitteet

Tarpeiden tunnistus
Olemassa oleva tilanne, tarpeiden yhdenmukaistaminen, nykyjärjestelmän 
ongelmat

Vaatimusten viimeistely
Tarpeiden yhdistely, uuden prosessin toiminta, suhde nykyjärjestelmään, uuden 
järjestelmän rooli, priorisointi



eReseptin palvelut - yhteiset

Lääkemääräyksen korjaus
Lääkemääräyksen mitätöinti
Lääkemääräyksen uusimispyynnön välitys
Lääkemääräyksen lukitus
Lääkemääräyksen lukituksen purku



eReseptin palvelut - Apteekki

Lääketoimituksen lisäys
Lääketoimituksen korjaus
Lääketoimituksen mitätöinti
Lääkemääräysten yksilöintitietojen haku
Lääkemääräyksen haku toimitettavaksi
Lääkemääräyksen varaus
Lääkemääräyksen annosjakelu
Lääkemääräyksen varauksen purku
Lääkemääräyksen toimitusvarauksen purku
Lääkemäääräyksen annosjakelun purku



eReseptin palvelut - Potilaskertomus

Lääkemääräyksen lisäys
Lääkemääräysten ja lääketoimitusten haku
Lääkemääräyksen uusimiskäsittelyn kirjaus



eReseptin palvelut - Reseptikeskus

Vastaanota uusimispyyntö
HUOM! Ainoa palvelu, jossa asiakasjärjestelmän 
(potilaskertomusjärjestelmä) pitää toimia palvelurajapinnan 
tarjoajana eli yhteydenotto reseptikeskuksesta oltava 
mahdollinen!

24/7 päälläolovaade potilaskertomusjärjestelmälle?



Valtakunnallinen  käyttöönotto

Pilottikäyttöönottoalueet 
käyttöönottopaketti

KAAPO-alue, Turun terveystoimi

Sairaanhoitopiireittäin 
rinnakkain

Shp-kohtainen kartoitus
Aluejako- ja järjestys
Ohjausryhmä, projektipäällikkö

HYKS

KYS

OYS

TYKS

TAYS

Etelä-Pohjanmaan shp

Keski-Suomen shp

Vaasan shp

Keski-Pohjanmaan shp

Pohjois-Savon shp

Itä-Savon shp

Etelä-Savon shp

Päijät-Hämeen shp

Pohjois-Karjalan shp

Kanta-Hämeen shp
Etelä-Karjalan shp

Pirkanmaan shp

Kymenlaakson shp

Helsingin ja Uudenmaan shp

Satakunnan shp

Kainuun shp

Pohjois-Pohjanmaan shp

Lapin shp

Länsi-Pohjan shp

Varsinais-Suomen shp



Kelan näkökulma käyttöönottoihin

Piloteissa varmistetaan järjestelmien toiminta 
tuotannossa
Pilotit ovat ensimmäinen askel monivuotisessa 
käyttöönottojen ketjussa 
Pilottien yhteydessä luodaan mallit ja välineet 
eReseptin ja eArkiston käyttöönotolle  koko maassa

Käyttöönottojen tuotteistaminen
Käyttöönottopaketti (mm. organisointi, tiedotus, ohjeistus, 
koulutus)
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Käyttöönotoista (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, …
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Käyttöönotoista (2)
Toiminnallinen yhteensopivuus

Määritysten, lakien ja asetusten mukainen 
toiminnallisuus
Tuki kuvatuille käyttötapauksille ja yhtenäiset 
käytännöt, 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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Käyttöönotoista (3)

Tekeillä suositukset erilaisille organisaatioille, 
“vakioidut palvelupaketit”
Sopimukset, palvelutasosopimukset
Varmenteiden hankinta ja käyttöönotto
Tietoliikenneyhteydet
Käyttöönottotestaus
Tarvittavien käyttäjäryhmien perustaminen; 
tietosuojavastaava 
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eReseptin haasteita

Käsitteellisesti ja toiminnallisesti monipuolinen kokonaisuus
Tietojärjestelmät eri tasoisia
Laitteistovalikoimat eri tasoisia
Hankkeen laajuus ja aikataulu
Uudet teknologiaratkaisut
Uniikki ratkaisu maailmanlaajuisestikin
Sidosryhmähankkeiden synkronointi ja kokonaisuuden 
koordinointi
Tarvitaan vahvat ”esitaistelijat” jokaisessa organisaatiossa ja 
jokaisella organisaatiotasolla
Palvelukokonaisuus on yhtä vahva kuin heikoin lenkki
Oikean viestintäkulttuurin rakentaminen

Syytä ottaa pragmaattinen lähestymistapa –
paras on hyvän vihollinen!
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Kiitos mielenkiinnosta!

Markku Kiiski
etunimi.sukunimi@kela.fi

Kela elämässä mukana -
muutoksissa tukena!


