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Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset 
tiedonhallintahankkeettiedonhallintahankkeet
KanTa-palvelut

eReseptieResepti
eArkisto
eKatselu

Sosiaalihuollon sähköinen tiedonhallinta
Tikesos-hanke
sosiaalihuollon sähköiset toimintamallit ja kansallinen arkistointi
määrittelytyö menossa, paikalliset pilotoinnit 2010->
poliittiset päätökset ja lainsäädäntö tulossapoliittiset päätökset ja lainsäädäntö tulossa

Kansalaisen sähköinen asiointi
SAD hj l V lti i i i t iöSADe-ohjelma – Valtiovarainministeriö
Oma hoito / terveys palvelukokonaisuus - STM 
esisuunnitteluvaiheessa
kansalliset ratkaisut yhteisiin osioihin



Alkuperäinen Asiakastietolain (159/2007) ja eReseptilain
(61/2007) mukainen työnjako

STM: strateginen ja operatiivinen ohjaus, määrittelyt, lainsäädäntö, kv-
ja poikkihallinnollinen yhteistyö
K l R ti A ki t K t l k lli t k i t t tKela: eResepti, eArkisto, eKatselu kansallinen tekninen toteutus
THL: koodistot
Valvira: varmenne, kortit, attribuuttipalvelu

Lisäksi 
KunTo / Kuntaliitto
– julkisen sektorin käyttöönottojen aikataulutus, ohjaus ja koordinointi
Kuntaliitto
– ydintietomääritykset
Klusterit
– tilaajayhteistyö määrittelyjen toteutuksesta perusjärjestelmiin

Terveyskeskukset (192), sairaanhoitopiirit (21), yksityissektori (4000)
– käyttöönotot ja investoinnit kunkin organisaation vastuulla



Ohjauksen ja työnjaon ongelmat

hj k j k di ti ähäi t itohjauksen ja koordinaation vähäiset resurssit
paljon itsenäisiä osapuolia kansallisen tason 
toimeenpanossa ei toimivaltaista ohjaavaatoimeenpanossa, ei toimivaltaista ohjaavaa 
viranomaista, päätöksentekoprosessi epäselvä, 
katvealueita vastuunjaossakatvealueita vastuunjaossa
pirstaleinen kenttä, investointipäätökset tehdään 
hajautetustij



Toimenpiteet

1 K lli t t i ij id äli t ö j k lk äk i1. Kansallisten toimijoiden välinen työnjako selkeäksi
työnjakosopimus STM - Kela - THL - Kunto

k llä 2010 A ki t l kiisyksyllä 2010 eArkistolakiin

2. Ohjausmallin luominen
operatiivisen ohjauksen vahvistaminen
määrittelytyön organisointi



Kansallisten toimijoidenKansallisten toimijoiden 
välinen työnjakoy j



STMSTM
strategia
lainsäädäntölainsäädäntö
kansainvälinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö

THL
operatiivinen johto
koodistopalvelukoodistopalvelu
sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnalliset määrittelyt ja 
prosessien mukaiset tietosisällöt



K lKela
KanTa-palveluiden rakentaminen, testaus ja ylläpito
tekniset määrittelyt y
sanomamäärittelyt (HL7-työ)
kansalaisviestintä

Kuntaliitto / KunTo
potilastietojärjestelmien kehittämisyhteistyön koordinointi
eReseptin tuotannollisten pilottien koordinointi
eArkiston pilottiprojektien koordinointi
asiantuntijatyön koordinointi määrittelyjen tekemistä jaasiantuntijatyön koordinointi määrittelyjen tekemistä ja 
kommentointia varten
siirtyy jatkossa osaksi operatiivista yksikköä



V l iValvira
Terhikki-rekisterin ylläpito
– terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriterveydenhuollon ammattihenkilörekisteri
attribuuttipalvelut
– rajoitustiedot
mahdollisesti auditointi jatkossa

VRKVRK
varmenteet
korttijakeluo tt ja e u



Määrittelyistäy



KanTa määrittelyprosessiKanTa-määrittelyprosessi
THL

j h i i lli ää i lsos- ja th toiminnalliset määrittelyt
– tietosisällöt (mm ydintietomäärittelyt)
– käsitemallit
– toimintaprosesseja tukevat tietorakenteet

Kela
tekniset määrittelyttekniset määrittelyt 
– perusjärjestelmien ulkoisten rajapintojen määrittely 

(käyttötapauskuvaukset)
– eArkiston ja Reseptikeskuksen käyttötapauskuvaukseteArkiston ja Reseptikeskuksen käyttötapauskuvaukset
sanomamäärittelyt
– HL7- ja CDAR2 -määrittelyt liittyen em määrittelyihin

t t d dit– muut standardit
Hyväksyntäprosessi

operatiivisen toimijan esivalmistelu
hyväksyntä operatiivisen toimijan johtoryhmässä



Vuoden 2010 projektitp j
Sähköinen lääkemääräys

R1: Sähköisen lääkemääräyksen käyttöönotto 
R2: Rajattu lääkemääräys ja katseluoikeus reseptikeskukseenR2: Rajattu lääkemääräys ja katseluoikeus reseptikeskukseen

Sähköinen potilaskertomusarkisto
A1: Perustietosisältöön liittyvät täsmennykset
A2: Terveydenhuoltolain ja sote-järjestämislain aiheuttamien muutosten selvitys
A3: Asiakastietolain edellyttämien muutosten toteuttaminen

(eArkiston luovutukset – kansalaismallit, suostumus ja  kiellot)
A4: Perustietosisällön yhdenmukaisuuden varmistaminen - eArkiston testaus
A5: Erillisjärjestelmien liittämisarkkitehtuuri ja rajapinnat
A6: Arvon määritys (potilasasiakirjallinen tietosisältö ja erillisjärjestelmien priorisointi) 
A7: Kuvantaminen
A8: Suun terveydenhuolto
A9: Kela-todistukset ja välityslogistiikka

Potilasyhteys (eKatselu)
K1: eKatselu – arkiston katseluominaisuus
K2: eKatselu – muutoshallinta 159 muutosten pohjalta

Muu KanTa-kokonaisuutta tukeva työ
M1: epSOS -yhteistyö ja kansainvälinen seuranta
M2: muut yleiset kokonaisuutta tukevat tehtävät



Sosiaali- ja terveydenhuollon 
ähköi ti d h llisähköisen tiedonhallinnan 

ohjausmallij



STM
strateginen ohjaus
lainsäädäntö
kansainvälinen ja poikkihallinnollinen yhteistyökansainvälinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö
THL
– sosiaali- ja terveydenhuollon substanssiin liittyvän sähköisen 

ti d h lli tii i hj itiedonhallinnan operatiivinen ohjaaminen 

VM
julkisen sektorin tietohallintoinfran ja  -palveluiden koordinointi 
ja ohjaus



THL – operatiivinen ohjausyksikköTHL operatiivinen ohjausyksikkö

Budjettilakina eduskuntaan syksyllä 2010

TehtäväalueetTehtäväalueet
KanTa-hanke
sosiaalihuollon sähköinen tiedonhallinta

2012 Tik SOS h kk äätt ä– 2012-> TikeSOS-hankkeen päättyessä
sähköinen asiointi (SADe-palvelukokonaisuus)



Operatiivisen ohjausyksikön tehtävätOperatiivisen ohjausyksikön tehtävät

operatiivinen hankehallintaoperatiivinen hankehallinta 
rahoitusohjaus (kehittämistyö, käyttöönottojen tuki)
määrittelytyön hallinnointi ja ohjaus sekä KanTa-
yhteensopivuuteen liittyvät vaatimusmäärittelyt
arkkitehtuurin ylläpito
viranomaistehtävän luontoiset tehtävätviranomaistehtävän luontoiset tehtävät
– määräykset sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille
– määrittelytyön päätöksenteko
– määrittelyjen toimeenpanon seurantayj p
KunTon ja sen tehtävien siirtyminen 2011 aikana
yksityissektorin huomiointi

Tehtäviin ei kuulu
– kilpailutukset ja hankinnat terveydenhuollon yksiköille



Kiitokset
anne.kallio@stm.fi


