
KunTo-toimisto 
tukee KanTa-

palvelujen 
käyttöönotossa



  Kaikki yhteen KanTaan
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköis-

tä käsittelyä ja sähköistä lääkemääräystä koskevien 

lakien mukaisesti julkisen terveydenhuollon yksiköillä on 

velvollisuus liittyä 1.4.2011 mennessä valtakunnallisiin 

terveydenhuollon KanTa-palveluihin (eResepti, eArkis-

to). Kansalaisille toteutetaan eKatselu omiin tietoihin. 

Tehtävä on haastava ja tulee olemaan suuri ponnistus, 

mutta hanketta ryhdytään toteuttamaan hyvällä yhteis-

työllä sekä alueellisten että valtakunnallisten toimijoiden 

kanssa.

Ensin liikkeelle lähtee eReseptin käyttöönotto ja sen 

jälkeen testataan eArkiston toimivuutta potilasasiakir-

jojen tallennuksessa. eResepti on testausvaiheessa ja 

ensimmäiset tuotantokäytöt alkavat Turussa ja Kotkassa 

syksyllä 2009, mikäli yhteistestaus saadaan vietyä läpi 

aikataulun mukaisesti. KunTo on aktiivisesti mukana eRe-

septin testauksessa. Tavoitteena on aloittaa maanlaajui-

nen käyttöönotto asteittain ripeällä aikataululla keväällä 

2010.

KunTo-toimisto on mukana KanTa-palvelujen 
käyttöönotossa

  KunTo on alueellisen organisaation 
paras kaveri
KunTo-toimisto aloitti toimintansa 1.3.2009. Sen ra-

hoituksesta vastaavat STM ja sairaanhoitopiirit. KunTo 

perustettiin edistämään ja tukemaan kansallisten tervey-

denhuollon KanTa-palvelujen käyttöönottoa. STM on 

edellyttänyt, että sairaanhoitopiirit koordinoivat erikois-

sairaanhoitolain mukaisesti alueensa terveydenhuollon 

organisaatioiden liittymistä kansallisiin KanTa-palveluihin. 

KunTo toimii niiden tukena määräaikaisena projektina 

vuoden 2011 loppuun saakka. KunTon tehtävänä on olla 

terveydenhuollon yksiköille koordinaatiopiste, joka ohjaa, 

neuvoo ja tuottaa materiaalia, joiden avulla alueet ja 

yksiköt liittyvät KanTa-arkistoon aikataulutetusti. 

KunTon sijaintipaikka on Kuntatalo Helsingissä. 

  Selkeä vastuunjako
Kansallinen hanke on Suomen terveydenhuollon toimi-

joille erittäin suuri ponnistus. Jotta maaliin päästään, 

tehtävät ja vastuut on määriteltävä selkeästi ja yksiselit-

teisesti.
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KunTo:

• Osallistuu vastuiden täsmentämiseen.

• Laatii KanTa-palvelujen käyttöönottojen vaiheistuk-

 sen.

• Tiedottaa alueille käyttöönoton prosessista sekä 

 hankkeen vaiheistuksesta.

• Luo käyttöönottokäsikirjan.

• Laatii käyttöönoton aikataulut.

• Tuottaa työvälineet, esim. mallisuunnitelmat, testaus-

 mallit, hyväksymiskriteerit, sopimis- ja sopimusmallit.

• Laatii yleisen koulutussuunnitelman ja luo koulutus-

 vastaavien verkoston.

STM: 

• Strategiat ja lainsäädäntö, yleinen ohjaus ja 

 koordinointi.

• KanTaan liittyvien tietojärjestelmien auditointi.

Kela:

• KanTa-palvelujen tekninen toteuttaja ja ylläpitäjä.

• eResepti-arkiston rekisterinpitäjä.

• Vastaa eReseptin yhteistestauksesta.

• Vastaa liittyjien teknisestä ohjeistuksesta.

• Tekee sopimuksen kaikkien rekisterinpitäjien kanssa 

 KanTaan liittymisestä.

Valvira:

• Varmennepalvelut ja kortit.

• Rekisteröintipisteet (RA-pisteet).
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THL:

• Koodistopalvelu: yhtenäiset koodistot, luokitukset, 

 sanastot ja muut tietorakenteet.

• Koodistopalvelun sisällön kehittäminen ja ylläpito.

Alueelliset käyttöönottohankkeet:

• Alueen yhteistyön organisointi ja yhteistyön kohteista 

 sekä rahoituksesta sopiminen. 

• Yhteistyön kohteita ovat mm. varmenteiden ja kort-

 tien käyttöönotto, tietoliikenne- ja tiedonsiirtorat-

 kaisut, yhteiset tietojärjestelmäpalvelut sekä valvon-

 ta, käytön tuki ja hallintapalvelut. 

• Alueelle nimetään myös tiedotusvastaava ja koulu-

 tusvastaava.

  KunTo aikatauluttaa ja koordinoi
Lähtökohtana liittymisprosessille on alueellisen käyt-

töönottohankkeen perustaminen ja siitä on vastuussa 

sairaanhoitopiiri. Alueellinen organisaatio on KunTon pää-

asiallinen keskustelukumppani. Pääpaino on alkuvaihees-

sa eReseptin nopeassa levityksessä ja samanaikaisesti 

valmistellaan eArkiston käyttöönottoa.

Kunto vastaa projektointimallin tekemisestä. Hankekoko-

naisuus on valmiina ennen heinäkuuta 2009 ja se tulee 

olemaan rautalankamalli, joka testataan ja sitten levite-

tään laajemmalti. Hankkeen vaiheistus valmistuu touko-

kuun loppuun mennessä. Alueiden organisoitumisesta 

vastaavat sairaanhoitopiirit. KunTo huolehtii liittymisen 

aikataulutuksesta ja koordinaatiosta STMn, Kelan, THLn ja 

Valviran kanssa.



Juhana Suurnäkki 
Erityisasiantuntija
gsm  044 223 1530 
juhana.suurnakki@kuntaliitto.fi 

Vastuualueet:
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Itä-Savo
Kymenlaakso
Päijät-Häme

Pia Järvinen-Hiekkanen
Erityisasiantuntija
gsm 050 353 8011
pia.jarvinen-hiekkanen@kuntaliitto.fi 

Vastuualueet:
Etelä-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Pirkanmaa
Pohjois-Savo
Satakunta

Erikoissairaanhoidon
järjestelmät

Effica
Esko
Mediatri
Muu
Uranus

Sinikka Ripatti
Kehittämispäällikkö
gsm  0400 417 104
sinikka.ripatti@kuntaliitto.fi 

Vastuualueet:
Uusimaa
Kanta-Häme
Pohjois-Karjala
Varsinais-Suomi

Tellervo Alanärä
Erityisasiantuntija
gsm 050 566 4725
tellervo.alanara@kuntaliitto.fi 

Vastuualueet:
Kainuun maakunta
Keski-Pohjanmaa
Lappi
Länsi-Pohja
Pohjois-Pohjanmaa
Vaasa

  KunTo-toimiston henkilökunta

KunTo-hanketoimisto
Suomen Kuntaliitto
Toinen Linja 14, 00530 Helsinki
www.kunnat.net/kunto

Perusterveydenhuollon
järjestelmät

Abilita
AluePegasos
Effica
GFS
Mediatri
Pegasos

 Perusterveydenhuolto                Erikoissairaanhoito

       Kartoitustyö

       Käyttöönottojen vaiheistus

Lähde: Kuntaliitto/KunTo

Potilaskertomusjärjestelmät


