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Dian otsikko, perus tekstisivu

• Kapa is a fabric that was made by Native Hawaiians from the bast fibres of 

certain species of trees and shrubs in the orders Rosales and Malvales. It is 

similar to tapa found elsewhere in Polynesia but differs in the methods used 

in its creation.
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• KAPA = Kansallinen 

palveluarkkitehtuuri ja sen palvelut

• Kanta = Kanta-palvelut eli 

potilastiedon ja asiakastiedon 

arkisto, Omakanta jne

• Tiedot ja niiden liikkuminen = 

asiakas- ja hyvinvointitiedot ja 

niiden liikkuminen sote-uudistuksen

(ml. valinnanvapaus) kontekstissa

Tässä esityksessä kuitenkin



Liikkuuko tieto? Kenen välillä? Mikä tieto?

• Toimijoita joiden välillä on tarpeen liikutella tietoa:

• Sote-järjestäjä  Sote-tuottaja

• Sote-tuottaja  Sote-tuottaja

• Sote-järjestäjä  Kansalainen

• Sote-tuottaja  Kansalainen

• Kansalainen  Sote-ammattilainen

• Sote-toimijat  yhteiskunnan muut sektorit

• Mitä tietoa on tarpeen liikutella?

• hyvinvointitietoa, sosiaalihuollon asiakastietoa, potilastietoa

• tai tarkemmin potilastiedosta, lääkitystietoa, kuvantamistutkimuksia, lausuntoja, 
laboratoriotuloksia jne

• Toimijat - tiedot matriisi - mikä toimija käyttää mitäkin tietoa
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Tuotantokäyttö ja jatkokehitysKaPA = Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelma

Hankkeet

Toteutus

Ohjaus

 Palveluväylä

 Palvelunäkymät

 Sähköinen tunnistaminen

 Roolit ja valtuudet

Suomi.fi-palvelut organisaatioilleAikataulu 9.6.2014 - 31.12.2017

Muu digitalisaatiokehitys

Suomi.fi-palveluita rakennetaan KaPA-ohjelmassa

Palveluiden tuottaminen on Väestörekisterikeskuksen ja muiden palvelutuottajien lakisääteinen tehtävä.

-verkkopalvelu



KaPA:n käyttöönottojen tilanne (huhtikuu 2017)



Julkiset palveluntuottajat

Muut kansalliset palvelut

Kanta-palvelut

Reseptikeskus Toimitukset

Potilastiedon arkisto

Hoitoasiakirjat

Suostumuksenhallinta ja tahdonilmaisut
Suostumukset

ja kiellot
Tahdonilmaisut, kuten

hoitotahto

Koodistopalvelu Koodistot ja terminologiat

Lomakerakenteet

Apteekit (~800)

Sairaanhoitopiirit (20)

Perus-TH (192)

Potilaan keskeiset terveystiedot (koosteet)
Diagnoosit Muut koosteetRiskit

eHealth DSI (CEF)

Tekniset standardit
• HL7 V3: CDA R2 taso 3 ja Medical Records
• HL7 FHIR DSTU2 (PHR)
• JSON, XHTML (PHR ja sh-arkisto)
• PDF/A (vanhat tiedot ja sh-arkisto)
• IHE IT-I Profiles (Kuva-arkistossa)
• W3C XML DSig
• WS Addressing, WS-I
• TLS, X.509

Muut maat

SOTE-organisaatiorekisteri

Kuva-
arkisto

Apteekkirekisteri

Uusimiset

Lääkemääräykset

Lokit

Lokit

Varmennepalvelut TH- ja SH-ammattilaisten rekisterit

Lääketietokanta

Vanhat asiakirjat

Kansalaiset (> 5 000 000)

Kelain

Omatietovaranto (PHR) Potilaan omat tiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto

Lokit

Asiakasasiakirjat Asiakkuudet
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Asiat

Koosteiden palautusVanhat asiakirjat

Sosiaalihuollon palveluntuottajat

eHealth 
NCP

KaPA

Palvelutapahtumat

Yksityiset palvelun-
tuottajat (4000)

SOTE-ammattilaiset

Muu yhteiskunta
(Kela, Trafi, jne…)

Kysely & 
välitys-
palvelu

Oma-
kanta

K
an

ta
-v

ie
st

in
vä

lit
ys

Lääkityslista
Valinnan-
vapauden
tiedonhallinta-
palvelut
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Potilastiedon arkisto, sanomien määrä 2016-2017



Potilastiedon arkisto, luovutushaut 2016-2017



Potilastiedon arkisto, palvelunantajan omien tietojen haku 2016-2017



Reseptikeskus 2016-2017
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• Yhteentoimimattomuus

(toiminnallinen, semanttinen, 

prosessien välinen)

• Puutteellinen yhteentoimivuustestaus

• Käyttäjien puutteellinen koulutus

• Tietojärjestelmien käytettävyys

• Yhteentoimivuus määrittelyiden 

monimutkaisuus  toteutushaasteet

• Lainsäädäntö ja sen soveltaminen

Mikä estää tiedon liikkumista 
(tai hyödyntämistä)?
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HL7 V2

X-ROADYhteentoimivuus mahdollistaa …
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Uudet haasteet tietojen 
liikkumiselle
• Sote-uudistus

• Järjestäjän ja tuottajan erottaminen

• Valinnanvapaus

• Integraatio - asiakassuunnitelma

• Kansalaisten omat tiedot - Mydata
• omassa käytössä olevat hyvinvointilaitteet ja lääkintälaitteet 

(IOT)

• Yksilöllistetty lääketiede ja uudet 

tekniikat
• Genomitieto ja muut omiiikat

• Tekoäly

• Eteneminen valinnanvapauden suhteen 

 valinnanvapauden 

kokonaisarkkitehtuuri
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Kela tuottajana 

muiden 

tarvitsemille 

palveluille!



Valinnanvapauden tietojärjestelmäpalvelut
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Valinnanvapauden tietokokonaisuuksia ja tietovarantoja
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Sote-uudistuksen tiedonsiirtotarpeiden ratkaiseminen

• Kanta-palvelut muodostavat kulmakiven soten-tietojen liikuttelussa, 
asiakkaan prosessia pitää pystä jatkamaan Kanta-tietojen pohjalta

• Tietojärjestelmien kyvykkyyttä Kantan hyödyntämisen suhteen tulee kehittää

• Kanta-tietojen hyödyntäminen tulee olla automaattisempaa ja käytettävämpää

• Rakenteisten tietojen hyödyntäminen  asiakirjat ja tiedonhallintapalvelu

• Sosiaalihuollon arkiston käyttöönotto - esim. sote-keskus ja liikelaitos 
tiedonvaihto?

• Suomi.fi palveluiden hyödyntäminen

• Viestit-palvelu kansalaiselle kommunikoinnissa , palvelutietovarannon kytkentä 
sote-prosesseihin ja tuottajien vertailuun, karttapalvelu, palveluväylä, …

• Valinnanvapauden tiedonhallintapalveluiden käyttöönotto

• Tekemistä riittää  priorisointi ja vaiheistus
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Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen 

kokonaisarkkitehtuuri- Periaatteet ja yhteiset linjaukset

laajimmat ja 

monimuotoisimmat 

integraatiotarpeet

kansalliset 

sote tj

palvelut

yhteiskunnan 

perustietovarannot



30.5.2017 Etunimi Sukunimi21

TEKOÄLYN 

AIKAKAUDELLE

IHMISTEN 

VÄLINEN 

TIEDONSIIRTO

OLEELLISINTA
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Kiitos!
stm.fi @STM_Uutiset

Kiitos Janne Viskarille VRK:sta ja Konstantin Hyppöselle 

Kelasta osasta esityksen kalvoja!

jari.porrasmaa@stm.fi

@porrasmaa


