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Kansallisen terveysarkiston tausta

Aiemmin Suomessa on rakennettu useita erillisiä
sovelluksia, jotka eivät ole toimineet yhteen.

KanTa-palvelut integroivat julkisen ja yksityisen 
terveydenhuollon palveluiden tuottajat ja apteekkien 
tietojärjestelmät reaaliaikaisesti toimivaksi 
kokonaisuudeksi.
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Kansalaisen näkökulma

Asiakkaan ja palveluntuottajan suhde on muuttumassa
Kansalaisen verkkoasiointi lisääntynyt

Tulevaisuuden verkkopalvelumuotoja terveydenhuollossa
Hoitoon osallistuminen
Hoidon suunnittelu
Ajanvaraus
Henkilökohtainen arkistointi
Hoidon seuranta (mittaukset)
Palaute
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Kansallinen terveysarkisto 
Kansallinen terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys 
terveydenhuollon uusille valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille, 
joita ovat

sähköinen resepti (eResepti) 
potilastiedon arkisto (eArkisto) 
kansalaisten omien tietojen katselumahdollisuus. 

KanTa-palvelut tulevat julkisen ja yksityisen terveydenhuollon, 
apteekkien sekä kansalaisten käyttöön vaiheittain 1. huhtikuuta 
2011 mennessä.

Lainsäädäntötyö käynnistyi vuonna 2006 
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä ja kansallisesta reseptikeskuksesta (L 
61/2007, voimaan 1.4.2007) 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
(L159/2007, voimaan 1.7.2007) 
eReseptiasetus ja muutokset lääkkeen määräämistä koskevaan asetukseen 
(voimaan 1.8.2008)
Potilasasiakirja-asetus (voimaan 1.8.2009/1.4.2011)
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KanTa- palvelut
Terveydenhuollon 
palveluntuottaja

Perus-
järjestelmä(t)

Apteekki

Apteekki-
järjestelmä

ReseptikeskusKansallinen
potilastietoarkisto

Talleta
asiakirjoja

ja kuvia
arkistoon Etsi ja nouda

asiakirjoja ja
kuvia arkistosta

Talleta lääke-
määräyksiä resepti-
keskukseen

Etsi ja nouda 
lääke-
määräyksiä

Talleta toimitus-
tietoja resepti-
keskukseen

Kansallinen toimija (= Kela)
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eReseptin käyttöönotto

eResepti oltava käytössä viimeistään 1.4.2011 
Apteekeissa ja sivuapteekeissa
Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköissä
Terveydenhuollon toimintayksikön tiloissa toimivien itsenäisten 
ammatinharjoittajien vastaanotolla

Liittyminen vapaaehtoista
Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivalle lääkärille ja 
hammaslääkärille
Ahvenanmaan terveydenhuollon toimintayksiköille
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eArkiston käyttöönotto

eArkiston on oltava käytössä viimeistään 1.4.2011
Julkisen terveydenhuollon palvelujen antajilla
Yksityisillä terveydenhuollon palvelujen antajilla, jos ne toteuttavat 
potilasasiakirjojensa pitkäaikaissäilytyksen sähköisesti

Liittyminen vapaaehtoista
Ahvenanmaan julkisen terveydenhuollon palvelujen antajalla

Terveydenhuollon palvelujen antaja
Terveydenhuollon toimintayksikkö, työnantaja, joka järjestää
työterveyshuoltopalvelut itse tai yhdessä toisten työnantajien kanssa 
sekä itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva terveydenhuollon 
ammattihenkilö
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Tilanne nyt
eReseptin testausvaihe

Kelan reseptikeskus
Turku, Kotka, potilasjärjestelmät Pegasos, Effica
Apteekkijärjestelmät, Linnea ja Salix

eReseptin tuotanto syyskausi 2009
Erillinen suunnitelma (Kuntaliitto)

eArkisto
Kelan arkiston testausvaihe
Kuopion pilotti 2009
Tuotanto 2010
Vaiheistus?



10Lähde: Janne Aaltonen Ratkaisupäivät 2009

Muutos ja ICT

Toimintaa pitää muuttaa, vaikkei haluttaisikaan
• mikään järjestelmä ei koskaan tue 100%:sti aiemmin käytössä

olleita toimintamalleja (eikä pidäkään! ks. alla)

• aiemmat käytännöt ovat erilaisia, yhteiset järjestelmät vaativat 
yhdenmukaiset tavat (vrt. evidence based medicine)

• myös muut teknologiamuutokset (uudet lääkkeet, uudet 
leikkaustekniikat, ym.) muuttavat toimintatapoja

Uusia järjestelmiä ei pidä hankkia, 
jos ei haluta uudenlaista toimintaa
• vanha toimintamalli on tehokkain vanhoin välinein

• järjestelmä on vain väline muutokselle!

Hyödyt eivät realisoidu ”itsekseen”
• selkeä tavoite, vastuut ja valta

• johdon vankkumaton tuki (ei vain ylin johto)

• valtuutus ’muutosagenteille’



11Lähde: Janne Aaltonen Ratkaisupäivät 2009

Tehokas ja laadukas (vaikuttava) sairaala

Tyytyväiset potilaat Tyytyväiset tilaajat

Sairaalan johto

Henkilöstön määrä
ja osaaminen

Työilmapiiri
ja -motivaatio

Laitteet ja
välineet

Tilat ja
tukipalvelut

Allokatiivinen tehokkuus
(tehdään oikeita asioita)

Tekninen tehokkuus
(tehdään asiat oikein)

Laadukas ja vaikuttava hoito + hyvä saatavuus + kustannustehokkuus
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eResepti on lääkärin laatima sähköinen resepti, 
jonka lääkäri allekirjoittaa sähköisesti ja tallentaa 
Reseptikeskukseen.

Valtakunnallinen Reseptikeskus sisältää kaikki 
potilaiden sähköiset reseptit ja apteekkien niihin 
tekemät toimitusmerkinnät.
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OMIEN RESEPTITIETOJEN KATSELU INTERNETIN KAUTTA

Lääkkeen toimittaminen

Resepti-
keskus, 30 kk

Potilaan informoiminen
Valvira varmentaa

Lääke-
tietokanta

Resepti-
arkisto, 10 v

Potilaskerto-
musarkisto

Reseptikeskuksen tietojen katselu

Lääkkeen määräämineninfo

Rx

Me olemme siirtyneet 
eReseptin käyttöön…

ohje ohje

Toc

Terveydenhuollon
toimintayksikkö Apteekki

Lääkäri BLääkäri A

Voinko katsoa 
reseptejänne 

Reseptikeskuksesta?Kyllä

Reseptin uudistaminen

Haluaisin uudistaa 
reseptini

Saako lääkäri katsoa muita 
reseptejänne?

Haluatteko tiedon 
uudistamisen tuloksesta 

tekstiviestillä?

TocRxRxRx

Uudist. pyyntö

SMS
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Sähköinen potilastietoarkisto (eArkisto) tarjoaa 
terveydenhuollon organisaatioille mahdollisuuden 
tallentaa potilastiedot valtakunnallisesti keskitettyyn 
arkistoon.

Tällä hetkellä eri toimijoiden potilastiedot ovat 
useimmiten jo sähköisiä, mutta myös 
paperiasiakirjoja arkistoidaan.

Tästä aiheutuu sähköisen tiedonhallinnon mahdollisuuksien 
vajaakäyttöä ja turhia kustannuksia.
eArkiston ensimmäinen vaihe valmistuu vuonna 2009.
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eArkiston hyödyt (mm.)

eArkisto ei ole vain loppuarkisto vaan se 
mahdollistaa tiedon välittämisen terveydenhuollon 
toimintayksiköiden kesken.

eArkiston myötä esimerkiksi tiedon varmistukset 
voidaan tehdä keskitetysti ja tiedon hävittäminen 
tapahtuu hallitusti ja ajallaan.

Hakemistopalvelu huolehtii asiakirjojen tehokkaasta 
hallinnasta ja tukee tiedonhakua arkistosta.
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Omien tietojen katselu on kansalaisille tarkoitettu sähköinen 
palvelu, jossa he voivat internetin välityksellä katsella 
Reseptikeskuksessa ja sähköisessä potilastietojen arkistossa 
olevia omia terveystietojaan.
Katseluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla.
Katseluyhteyden kautta täysi-ikäinen henkilö saa 
halutessaan esimerkiksi yhteenvedon sähköisistä
resepteistään.

Potilasasiakirjojensa katselun lisäksi kansalaiset voivat 
internetissä tarkistaa, missä organisaatioissa heitä koskevia 
tietoja on käsitelty tai katsottu.

Omien tietojen katselu
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Liittymisen edellytyksiä

Lähtökohtana
valtakunnallinen aikataulutettu liittymissuunnitelma 

KanTa-järjestelmän asettamat vaatimukset 
organisaation tiedot on kansallisen koodistopalvelun 
organisaatiorekisterissä
käytössä auditoitu, eReseptiä ja eArkistoa varten päivitetty 
potilas/apteekkijärjestelmä, tietoliikenneyhteydet ja tekniset tukipalvelut 
varmennekortit sekä käyttäjä- ja käyttöoikeushallinta valmiina

Liittyvä organisaatio 
täyttää STM:n asettamat sertifiointivaatimukset
on tehnyt tarvittavat hallinnolliset päätökset
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KanTa-palveluihin liittyminen
Valmistelevat toimet organisaatiossa
Hakemus liittymisestä

Asiakkaan (liittyjän) hakemus ja sitoumus palveluun liittymisestä
Tulostetaan KanTa-ekstranetsivuilta, täytetään, allekirjoitetaan ja postitetaan Kelaan
Sitoumus annetaan erikseen eResepti-palvelun ja eArkisto-palvelun käyttämisestä
Sitoumuksen allekirjoittaa asiakkaan tähän tehtävään oikeuttama henkilö tai henkilöt
Kela ilmoittaa asiakkaan hyväksymisestä käyttäjäksi

Palveluvarmenteiden hakeminen
Yhteystesti
Käyttöönottokoe
Hakija hyväksytään käyttäjäksi 
eReseptin ja/tai eArkiston käyttö alkaa
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Kansallisen terveysarkiston haasteet (mm.)

Toteutetaan ainutlaatuista lainsäädännön 
määrittelemää palvelukokonaisuutta uudella 
teknologialla.

Työskennellään monitoimijaympäristössä
useita toimijoita, joiden oltava omassa työssään valmiita samaan 
aikaan

STM:n johdolla tehty määrittelytyö on edennyt osin 
ennakoitua hitaammin.
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Kiitos mielenkiinnosta!

Erkki Aaltonen
etunimi.sukunimi@kela.fi

Kela elämässä mukana -
muutoksissa tukena!


