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Sisältö 

• Soten toimintaympäristö muuttuu – miten muuttuu 
tiedonhallinta  

• Kanta-palveluiden käyttö ja jatkokehitys  

• Kanta-palveluiden tulevaisuuden tavoitetila muuttuvassa 
toimintaympäristössä  - miten Kanta voi toimia tukena sote-
uudistuksessa 
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Kanta sote-tiedonhallinnan perustana 

• Kantaan liittymiset pitkällä, mutta Kanta-palveluiden hyödyntäminen on 
hyvällä alulla 

• Lääkärit ovat omaksuneet sähköisen lääkemääräyksen käytön 

• Potilastietojen arkistointi on arkipäivää kunnallisessa terveydenhuollossa 
(viimeinen liittyminen 01.12.2015) 

• Yksityisen terveydenhuollon Potilastiedon arkiston käyttöönotot alkaneet 
vuoden 2016 alussa -> tiedonvaihto julkisen ja yksityisen terveydenhuollon 
välillä 

• Kansalaiset ovat löytäneet Omakanta-palvelun, ja tarkastelevat sen kautta 
lääkemääräyksiään ja potilaskertomustietoja 

• Kanta-palveluiden käytön seurantaa kehitetään  

– Tilastotiedot julkaistaan jatkossa kanta.fi –sivuilla 

– Indikaattoreiden kehitystyö meneillään huomioiden valtakunnallisen ohjauksen ja 
sote-toimijoiden tarpeet sekä Kanta-palveluille asetetut tavoitteet 
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Kanta-palveluiden seuraavat sisällöt 
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Vanhojen potilastietojen arkistointi 

Suun terveydenhuolto 

 puolesta asiointi 

Tahdonilmaukset 

Todistusten arkistointi ja välitys Kelalle 

Ensihoitokertomus  

Kuva-aineistojen arkistointi 

Kokonaislääkityksen hallinta (avohoitolääkitys) 

Keskeisten hoitotietojen näyttäminen koosteena 

Omatietovaranto 

Sosiaalihuollon asiakastietojen arkistointi 1. vaihe 

Terveys- ja hoitosuunnitelma 

Ostopalveluiden arkistointi 
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Sosiaalihuollon valtakunnallisten palveluiden 
käyttöönoton vaiheet 
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I vaihe:  

PDF-tallennus  ja tiedon saatavuus 
rekisterinpitäjän omaan käyttöön 

II vaihe:  

Tiedon saatavuus rekisterien välillä ja 
Omakannan käyttöönotto 

III vaihe:  

Asiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja 
Omakannan toiminnallisuuksien laajennus 

IV vaihe:  

Toimijoiden välinen yhteistyö ja raportointi  

Tuotantokäyttö  

1.2.2018 



Kanta-palvelut hyötykäyttöön – uusilla 
toiminnallisuuksilla lisähyötyjä 

• Kanta-palveluiden käyttöönotossa ei ole kyse pelkästään 
järjestelmäkehityksestä, vaan toiminnan muutoksesta ja toimintamallien 
kehittämisestä 

• Toimintamallien muuttaminen ja Kanta-palveluiden aktiivinen 
hyödyntäminen vaatii organisaatioissa vielä työtä 

– Kanta mahdollistaa jo nyt huomattavasti laajempaa hyödyntämistä kuin 
käytännössä on toteutunut 

• Toiminnallisiin muutostarpeisiin vastaaminen 

– Toiminnallisen muutoksen onnistuminen edellyttää toimivaa tiedonhallintaa 

• Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet tehostavat ammattilaisten 
toimintaa sujuvan tiedonhallinnan avulla 

• Kansalaisen rooli asiakkaana ja potilaana  

– Oma toiminta hyvinvointinsa edistämisessä 

– Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja valinnanvapaus 

– Omakanta kansalaisen käyttöliittymänä ja asiointikanavana 

– ”Omatietovaranto” omien tietojen tallentamisen ja jakamisen mahdollistajana 
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Kanta 2020 –Kanta-palveluiden tavoitetila 

• Kanta-palveluiden tulevaa tavoitetilaa työstetty Kajakki-
projektissa (8/2015- 4/2016, vetovastuu STM) 

• Suunnitelma, miten Kanta tukee mm. sote-uudistusta, sote-
tieto hyötykäyttöön –strategian toimeenpanoa sekä 
kärkihankkeita 

– Myös Kanta-palveluiden käytön nykytilanteesta tunnistetut 
kehittämistarpeet 

– Lainsäädännön kehittämistarpeet mm. Asiakastietolaki 

– KA-kuvaukset ja kehittämispolku 

• Lähtökohtina sote-toimijoiden ja järjestelmätoimittajien 
haastattelut ja vierailut sairaanhoitopiireissä 

• Tavoitetilan kuvauksen läpikäynti mm. Akusti, UNA- ja Apotti-
toimijoiden kanssa 
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Kanta-palveluiden tavoitetila (luonnos) 
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Keskeiset sote-uudistuksen muutokset ja 
tiedonhallinta 

• Organisaatiomuutokset ja toimintayksiköiden laajentuminen 
Erotetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja 
tuottaminen 

• Palveluiden tuottaminen sote-alueilla – julkinen ja yksityinen, 
palvelutuotannon monimuotoisuus, ostopalvelut ja 
palveluseteli 

• Kansalaisen rooli ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio rakenteiden, 
toiminnan ja tiedonhallinnan näkökulmista 

• Asiakkaan valinnanvapauden laajentuminen 
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Uudet toiminnallisuudet sote-uudistuksen,  
toimintamallien ja tiedonhallinnan kehityksen 
tukena 

• Potilastietojen ja sosiaalihuollon asiakastietojen 
arkistointi ja hyödyntäminen 

– Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedollinen integraatio  

– Tiedonvaihto maakuntien sekä yksityisen ja julkisen välillä mm. 
ostopalvelu- ja palvelusetelitoiminnan sekä kansalaisen 
valinnanvapauden tukena 

– Rekisterihallinta ja suostumuskäytäntöjen kehittäminen 

• Rekisterinpitäjän tietojen yhdistäminen  

– Rekisterinpitäjämuutosten hallinta 

– vanhojen tietojen arkistointi  
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Uudet toiminnallisuudet sote-uudistuksen,  
toimintamallien ja tiedonhallinnan kehityksen 
tukena 2 

• Keskeiset asiakas- ja hoitotiedot tehokkaasti käyttöön koosteina 

– Kantaan tallennetun tiedon tehokkaampi hyödyntäminen esim. 
koosteiden avulla 

• Lääkityksen kokonaishallinta – potilasturvallisuus ja laadukas 
lääkehoito 

• Ostopalveluiden arkistointi – palvelutuotannon monimuotoisuus, 
yksityisen toimijan mahdollisuus tuottaa palvelua julkisen lukuun - 

• Kokonaisvaltainen asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma - 
asiakkaan palvelukokonaisuus hallintaan huomioiden asiakkaan 
oma rooli 

– Muut sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset tiedot ja asiakirjat 

• Kansalaisen ”omatietovaranto” – kansalaisen itse tuottaman 
hyvinvointitiedon tallentaminen ja jakaminen, hyvinvointisovellusten 
hyödyntäminen 
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kantapalvelut@thl.fi 
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Kiitos! 

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi

