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Pia Järvinen Hiekkanen Kuntaliitto/KunTo: Sähköisen lääkemääräyksen koulutus ja viestintä

KunTo-toimisto tuottaa hankesuunnitelman mukaisesti järjestelmäriippumatonta
koulutusmateriaalia terveydenhuollon ammattilaiskäyttöön eReseptin koulutusta varten.
Kyseessä on massakoulutusmateriaali, jonka asiasisällön pitää olla sama ja muuntumaton koko
Suomessa. Materiaalia tuottavat myös pilottiprojektit Teres ja eLääke.
Nykyaikainen tapa jakaa oppimismateriaalia on sähköinen verkkomateriaali,
mutta sen syvempi tarve pitää ensiksi selvittää.
Asian selvittämistä varten KunTo on perustanut esiselvitysprojektin,
jonka tarkoituksena on tuottaa suunnitelma, miten eReseptin käyttöliittymäriippumaton
koulutusmateriaali kannattaa jakaa terveydenhuollon toimijoille.

Esiselvitys valmistuu kesäkuun puolivälissä ja alustavia tuloksia esitellään ATK-päivillä.

KanTa-palvelujen viestinnän työnjako on seuraavanlainen: STM vastaa kokonaisviestinnästä,
Kela kansalaisviestinnästä ja KunTo ammattilaisviestinnästä.

KunTo on tuottanut yhteistyössä tuotannollisten pilottiprojektien kanssa videon,
jossa esitellään eReseptin toimintamalli. Video esitetään esityksen lopuksi ja se
on nähtävillä myös KunTon näyttelytilassa.
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Viestintä

Viestinnän onnistuminen KanTa-palvelujen ja eReseptin 
käyttöönotossa on tärkeä asia

Valtakunnalliset toimijat:

• Käyttöönottoa suunnittelee ja työstää monilukuinen 
itsenäinen toimijatahoverkosto, joilla on sama päämäärä

• Tahojen pitää olla jatkuvasti selvillä missä mennään

Kansalaiset ja terveydenhuollon ammattilaiset:

• Kyseessä on toimintatapojen muutos, ei niinkään 
tietojärjestelmän käyttöönotto

=> nämä viestit pitää saada yhtenäisesti ja oikea-
aikaisesti monille tahoille
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Viestintä

• STM vastaa kokonaisviestinnästä, Kela kansalais-
viestinnästä ja  KunTo ammattilaisviestinnästä

• STM, Kela, Kuntaliitto / KunTo ovat tehneet yhdessä
viestintäsuunnitelmat eri osapuolille

• STM järjestää valtakunnallisille viestintävälineille  ja 
Kuntaliitto ammattilehdistölle lehdistötilaisuuksia

• Eri toimijoista koostuva viestintäverkko kokoontuu 
säännöllisesti
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eReseptin järjestelmäriippumaton 
koulutusmateriaali

• Keskeisin sisältö:
• Lakisääteiset asiat ja niistä johdetut toimintamallit

• Terveydenhuollon ammattilaisen velvoitteet

• Tietosuojaosuus

• Asiasisällön oltava yhtenäinen ja muuntumaton koko 
Suomessa

• Massalevitys on mahdollistettava

• Koulutusmateriaalin jakelutavan esiselvitys kevät 2010:
⇒ Olennaisin tulos oli, että koulutusmateriaalin jakotavan pitää olla 

monikanavaista

⇒ Erityisesti tuli esille, että suhde järjestelmätoimittajien 
käyttöliittymäkoulutusmateriaaliin tulee synkronoida

⇒ Materiaali jaettaneen verkon kautta



Lisätietoja:

• www.kanta.fi -sivuilta

• www.kunnat.net/kunto -sivuilta
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Kiitos, Kiitos, 
kysymyksikysymyksiää??
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