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Esityksen aiheet

• Yritysesittely – Avain Technologies Oy

• Sähköinen allekirjoittaminen

• Sähköiset lomakkeet ja niiden käsittely

Public

• Sähköiset lomakkeet ja niiden käsittely

• Sähköinen arkistointi



Avain Technologies Oy

• Suomalainen ohjelmistotuoteyritys, perustettu 1997

• Tietoturvalliset sähköisen asioinnin ohjelmistotuotteet; 

– X-WebFormManager sähköiset lomakkeet ja niiden käsittely

– X-DigitalSignatureSuite sähköiset allekirjoitukset

– X-Archive sähköinen arkisto
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• Pääkonttori Helsingissä

– sivutoimistot Lontoossa ja Tukholmassa tytäyhtiö Pietarissa

• Turvallisuus keskeisenä osana toimintaa – ISO 27001 tietoturvasertifiointi, ISO 

9001 laatusertifiointi meneillään

• Omistajat: työntekijät, SITRA

• Kumppanit: Affecto, Logica, TietoEnator, TeliaSonera, Fujitsu Services, Aldata 
Smart Card,  LapIT OY, Documenta, Oracle, Medici Data, CSW Health 
(Englanti)



Sähköinen allekirjoittaminen

Public



Sähköinen allekirjoitus – asiakirjan eheys ja 

kiistämättömyys 

• Sähköisen asiakirjan tai tiedon eheys ja kiistämättömyys
henkilökohtaisella allekirjoituksella (allekirjoitus 
roolivarmenteella, kansalaisvarmenteella jne.)

• Eheyden varmistaminen järjestelmä allekirjoituksella esim. 
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• Eheyden varmistaminen järjestelmä allekirjoituksella esim. 
organisaatiovarmenteellla

• Allekirjoitettu aika

• Aikakriittiset transaktiot ja arkistointi



Sähköinen allekirjoitus - miksi tarvitaan

• Terveydenhuollon kansallinen ohjelma ja lainsäädäntö 
edellyttävät, että KanTa-järjestelmään siirrettävät asiakirjat 
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edellyttävät, että KanTa-järjestelmään siirrettävät asiakirjat 
on sähköisesti allekirjoitettu

• Päästään paperittomiin järjestelmiin, myös muiden kuin 
potilastietojärjestelmien osalta



Sähköisen allekirjoituksen muodot

• Henkilön tai viranhaltijan allekirjoitus

– Kansalainen allekirjoittaa esim. suostumuksen

– Viranhaltija allekirjoittaa potilasasiakirjan

• Moniallekirjoitus
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• Moniallekirjoitus

– Saman asiakirjan allekirjoittaa useampi henkilö esim, 
viranhaltijapäätös

• Sarja-allekirjoitus

– Yhdellä allekirjoituksella allekirjoitetaan useita asiakirjoja
esim. resepti – toiminnallisuus määrittely tehty, tekninen 
määrittely puuttuu



X-DigitalSignatureSuite – Sähköisen allekirjoituksen 

arkkitehtuuri
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X-DigitalSignatureSuite - Referenssit

• Avain Technologies Oy:n X-Digital Signature Suite -tuotteella on 
toteutettu allekirjoitukset:

– Potilastietojärjestelmät

• Effica, TietoEnator
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• Uranus, Logica

• Esko, OYS

– Asianhallintajärjestelmät

• Dynasty, Documenta

• Kuntatoimisto, Triplan

• LiveLink, Affecto

– KanTa-järjestelmä, Kela



Sähköiset lomakkeet ja niiden käsittely
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X-WebFormManager –
Sähköiset lomakkeet ja niiden käsittely

• X-Web Form Manager -lomakesovellus on XML -pohjainen ratkaisu sähköisten 

lomakkeiden ja niiden käsittelyprosessien hallintaan

– Tietoturvallinen käsittelyprosessi

– Sähköisen allekirjoituksen tuki
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– Sähköisen allekirjoituksen tuki

– VeTuMa-tunnistautumistuki

• Mahdollistaa kansalaisen esitäyttötiejen lisäämisen lomakkeelle

– Mahdollisuus yhteinäistää lomakerakenteet

• Helpottaa tiedonsiirtoa

• Helpottaa ylläpitoa



• X-WebFormManager -tuote

– Graafinen XML-editori

– XML-lomakkeiden hallinta

– Lomakkeiden käsittelyprosessit

X-WebFormManager
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– Lomakkeiden käsittelyprosessit

• Käyttötarkoitukset

– Sähköinen asiointi

– Organisaatioiden sisäiset lomakkeet ja niiden prosessit

– Järjestelmien lomakkeet



X-WebFormManager – Ominaisuuksia

• X-WFM lomakkeissa

– Dynaamiset lomake-elementit käsittelyprosessin eri vaiheissa

– Lomake voidaan tallentaa paikallisesti ja jatkaa täyttämistä myöhemmin

– Lomakkeet voidaan konvertoida PDF-muotoon ja tulostaa
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– Monikielisyyden tuki

– Mobiiliselain tuki

• Teknisesti 

– Tukee avoimia kansainvälisiä standardeja

– Tukee CDA R2 standardia

– Web-service rajapinnat järjestelmäintegraatioon

– Käyttöjärjestelmä ja tietokantariippumattomuus

– Ei erillisiä client ohjelmia jos ei käytetä sähköistä allekirjoitusta



X-WebFormManager - Esimerkkilomake
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X-WebFormManager – Käyttäjän työpöytä

• Sähköpostin toimintalogiikka

• Hakija voi seurata lähetettyjen hakemusten käsittelyä

• Käsittelijä voi nähdä kaikki hänelle kuuluvat käsitellyt ja käsittelemättömät lomakkeet

• Työpöydän mukauttaminen käyttäjän tarpeisiin
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• Työpöydän mukauttaminen käyttäjän tarpeisiin

• Lomakkeiden haku metatietoja käyttäen



X-WebFormManager – Käyttäjän työpöytä
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X-WebFormManager - Käyttäjähallinta

• Oikeudet

• Käyttäjäkategoriat

• Käyttäjäroolit

• Käyttäjäprofiilit

•
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• Organisaatioyksiköt

• Kirjautumiset

• Autentikointi sertifikaatit



X-WebFormManager - Referenssit

• Terveydenhuolto (valmiina 118 lomakkeen kokonaisuus)

– Itä-Savon sairaanhoitopiiri

– Pohjois-Karjalan Sairaanhoidon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä

– HUS

– Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

– Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri

– Satakunnan sairaanhoitopiiri
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– Satakunnan sairaanhoitopiiri

• Julkishallinto

– Tekes

– STUK

– Tukes

– Vaasan kaupunki

– Nokian kaupunki

– Rovaniemen kaupunki

– Kauhavan alueen kunnat (Järvinet Oy) – kuntapuolen lomakkeet



Sähköinen arkistointi
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X-Archive - Sähköisen arkistoinnin ratkaisu

1. Asiakirjojen pitkäaikaissäilytys Suomen lainsäädännön mukaan

• Pitkäaikaissäilytyksen ratkaisu

• Pystytään tekemään laillinen arkisto (eAMS)
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2. Muiden järjestelmien tuottamien tietojen säilytys ja jakelu

• Yksi keskitetty arkisto – ylläpidettävyys

3. Käytöstä poistuvat järjestelmät

• Ei tarvitse tulostaa ja arkistoida vanhojen järjestelmien tietosisältöjä

4. Tiedon välitys

• Arkistointi ja tiedon vaivaton käyttö selaimen kautta



X-Archive - Sähköisen arkiston arkkitehtuuri
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X-Archive - Pitkäaikaissäilytys

Toiminnallisuus:

• Järjestelmä liittää arkistonmuodostusuunnitelmasta 
arkistoitavaan asiakirjaan asiakirjan metatiedot

• Järjestelmä allekirjoittaa ja aikaleimaa (varmennettu aika) 
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• Järjestelmä allekirjoittaa ja aikaleimaa (varmennettu aika) 
asiakirjan säilytysajan mukaisesti – tiedon eheys ja 
kiistämättömyys

• Tietokantapohjainen ratkaisu, jossa käytetään avoimia 
kansainvälisiä standardeja 

– mahdollistaa nopeat ja joustavat haut



X-Archive - Arkistonmuodostus-
suunnitelma

Toiminnallisuus

• Avoimiin standardeihin perustuva arkistonmuodostussuunnitelma

• Metatiedot määritellään konfiguraatioon tai säilytetään tietokannassa

• Mahdollisuus luoda arkistonmuodostajakohtaisia arkistoja ja 
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• Mahdollisuus luoda arkistonmuodostajakohtaisia arkistoja ja 

arkistonmuodostussuunnitelmia

• Mahdollisuus luoda arkistolaitoksen määritysten mukainen eAMS

• eAMS-projektissa kehitettiin eAMS-standardia, TYKS, HUS, TAYKS, 

PPSHP, PKSHP, KYS, STAKES, Mikkelin Ammattikorkeakoulu, Turun 

ja Espoon kaupungit ja Kansallisarkisto – JHS projekti

• TOJ toiminnallisuus kehitettävänä



X-Archive - Integraatiot

• Effica, TietoEnator

• Dynasty, Documenta

• Miranda, Medici-Data
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• Miranda, Medici-Data

• Pegasos, Logica

• Aditron HRM järjestelmät

• Labra laadunhallinta, OYS

• KapTah työterveyshuolto, OYS (käytöstä poistunut järjestelmä)



X-Archive- Referenssit

• Itä-Savon Sairaanhoitopiiri

• Pohjois-Karjalan Sairaanhoidon ja Sosiaalitoimen kuntayhtymä

• HUS

• Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri

Public

• Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri

• Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri

• Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

• TOJ-määrittely kansallisarkistolle

• KANTA-arkiston määrittelytyö yhteistyössä Logican kanssa



Kiitos!


