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• Käynnistetty v. 2017 THL:n ja Kelan Kanta-
palvelujen yhteinen hanke Soutu

• Hankkeessa toteutetaan Kanta-järjestelmiin ne 
sote- ja maakuntauudistuksen muutokset, 
jotka on kirjattu lakiluonnoksiin
• maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämislaki ja valinnanvapauslaki siltä 
osin, kuin siinä määritellään Kanta-palveluihin 
toteutettavat ratkaisut

• sekä 
• asiakastietolain kautta kirjattuja muutoksia

Kanta-palvelut ja sote-
uudistus



Soutu-hanke STM:n sote-muutosten
toimeenpanossa

HANKE

Valinnanvapauden KA:n ja sote-muutosten
toimeenpanohanke

PROJEKTIT Valinnanvapauden 
tiedonhallintapalvelut

(KELA)

Kanta-palveluiden 
muutokset Soteen

(Soutu - THL/Kela)

SOTERI - Valviran
organisaatiorekisteri 

(/tietopalvelu) 

Suomi.fi palveluiden 
hyödyntäminen -
valinnanvapaus ja 
palvelutietovaranto

Kokonaisarkkitehtuuri 
- ylläpito / hallinta ja 

täydennykset

Palveluluokitukset 
(THL)



Sote:n ICT- kokonaisuus, tavoitetila 2020

OmatietovarantoKanta
Asiakas- ja potilastieto

Reseptikeskus

Suomi.fi
Sote-vertailu, 

verkkopalvelu, PTV
tunnistaminen, 

valtuutus ja viestit

Väestötietojärjestelmä

Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

Valinnanvapaus

Tilastot ja rekisterit (TK, VRK)

Genomikeskus
Syöpäkeskus
Neurokeskus

Biopankit

Tilastot ja rekisterit (THL, 
Kela)

TietovarastotErillisjärjestelmät

Etuudet

Sähköiset asiakaspalvelut

Integraatioratkaisut (mm. UNA-ydin)

Järjestäminen & tiedolla johtaminen

Perustiedot ja 
luokitukset

Sote org. 
Ja henkilötiedot 

(MDM)

Koodistopalvelu
(THL)

SoteDigi Oy/maakuntien 
yhteiset integraatioratkaisut

Lähde: Jari Porrasmaa, 
STM

Avoimet rajapinnat ja kansalliset ja alueelliset integraatioratkaisut

Kela, THL, STM Maakunnat, STM, VM VRK

Sote-tuottajat Maakunnan liikelaitos Maakunnat, valtion virastot

Toisiokäytön ekosysteemi
lupaviranomainen
palveluoperaattori

SoteDigi Oy
Maakuntien yhteiset digiratkaisut

Tietoaltaat
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Koko kansan Kanta

Omakanta
1,4 miljoonaa 
kirjautumista 
kuukausittain

Omakanta
2,5 miljoonaa 
eri henkilöä

Omakanta
2,3 miljoonaa 

reseptin  
uusimispyyntöä
(21 % kaikista uusimis-

pyynnöistä*)

Potilastiedon 
arkisto

Miljardi arkistoitua 
asiakirjaa

Resepti
31,9 miljoonaa 

lääkemääräystä*

Resepti
61,4 miljoonaa 
lääketoimitusta*
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Omakanta-palveluun kirjautumiset, 
kävijät ja eri henkilöt vuosina 2010-

2018

KIRJAUTUMISET KÄVIJÄT

ERI HENKILÖT

* vuonna 2017



Kanta-palvelut käytettävissä ja käytössä 

• Palvelut ovat käytettävissä valtakunnallisesti 24/7 ja yhteisiä toimintamalleja on 
rakennettu

• Sähköinen resepti on 1.1.2017 ensisijainen resepti 
• Yksityisen terveydenhuollon Potilastiedon arkiston käyttöönotot alkoivat 10.2.2016 

(n=77 toimijaa 31.12.2016; n=323 toimijaa 31.12.2017; n=554 toimijaa 30.4.2018)
• Kanta-palvelut tulevat myös sosiaalihuollon käyttöön Kansa-hankkeen tuloksena 

(1. vaihe käynnistyi 29.4.2016; 1. pilotti tuotannossa 2.5.2018 alkaen)

• Digitaalisuuteen liittyvät toiminnan muutokset edellyttävät 
tietojen liikkuvuutta ja tietojärjestelmiltä yhteentoimivuutta. Tätä 
tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa mm. valtakunnallisilla 
Kanta-palveluilla.



Maakunta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
ja potilasasiakirjojen rekisterinpitäjänä 

• Asiakirjojen siirrot uusille rekisterinpitäjille 
• Maakunta on henkilötietolain (523/1999) 3 §:n 4 kohdassa 

tarkoitettu rekisterinpitäjä järjestämisvastuulleen kuuluvassa 
toiminnassa syntyneiden sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja 
potilastietojen osalta

• Kanta-palveluun arkistoituun julkisen terveyden- ja 
sosiaalihuollon aineistoon (Potilastiedon arkisto ml. julkinen 
työterveyshuolto, Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto, Kuva-
aineistojen arkisto ja Vanhojen potilastietojen arkisto) lisätään 
maakuntarekisterinpitäjätieto



Maakunta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
ja potilasasiakirjojen rekisterinpitäjänä 

• palveluyksikössä tuotetut asiakirjat kuuluvat organisaatiomuutoksen jälkeen sen 
rekisterinpitäjän vastuulle, joka vastaa muutoksen jälkeen ko. yksikön 
rekistereistä

• STM:n tekemän linjauksen mukaan rekisterinpitäjyys määräytyy 1.1.2020 
alkaen asiakkaan ja potilaan kotikunnan mukaan

• Kanta-palveluissa asiakirjat siirretty 1.1.2020 mennessä, kun 
järjestämisvastuu siirtyy maakunnille. 
• asiakirjojen siirtoajot aloitetaan todennäköisesti vuoden 2019 alussa
• jos paikallisia tietokantoja käytetään, tulee hoito- ja 

palvelutapahtuma-asiakirjat siirtää maakunnille 1.1.2020 myös 
näissä tietokannoissa ja –järjestelmissä

• Yksityisillä palveluntuottajilla pidettävä erillään maakunnan 
rekisterin asiakirjat ja omat asiakirjat

• Organisaatiorekisterimuutoksia tulossa ja niistä THL tulee antamaan ohjeita sen 
jälkeen kun muutokset on vahvistettu



2018
H2

2019
H1 2019

H2
2020

H1
2020

H2
2021

H1
2021

H2
2022

Rekisterinpitäjämuutosten
siirtoajojen ajaminen

Järjestämisvastuu maakunnille

Roadmap – asiakirjojen siirrot (julkiset)

Maakunnan 
liikelaitokset

Kanta-
palvelut

Organisaatiotiedot ja 
ohjeistaminen

nykyiset
rek.pitäjät + 
tulevat 
maakunnat

Organisaatiotietojen 
kuntoon laittaminen

Paikallisten asiakirjojen 
siirrot maakunnille, jos 
käytetään paikallisia 
tietokantoja

Asiakkaan kotikunta määrittelee rekisterinpitäjän 



Palvelunjärjestäjä, -tuottaja ja Kanta-palvelut

• Palveluntuottajat voivat arkistoida ja käyttää asiakirjoja 
maakuntien lukuun Potilastiedon, Sosiaalihuollon 
asiakastietojen ja Kuva-aineistojen, vanhojen potilastietojen 
arkistoissa
• Palveluntuottajalla tarkoitetaan kaikkia maakunnalle sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluja tuottavia yhtiöitä, yhteisöjä, järjestöjä, 
yrittäjiä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia sekä muita toimijoita 

• Palveluntuottajan on oltava liittyneenä sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
annetussa laissa (159/2007, asiakastietolaki) tarkoitettujen 
valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi 
(Kanta-palvelut)



Palvelunjärjestäjä, -tuottaja ja Kanta-palvelut

• Maakuntien rekisterin käyttöön tarvitaan valtuutus palvelujen 
tuottajille
• Valtuutukset palveluntuottajille toteutetaan ostopalveluvaltuutuksen 

avulla
• Valtuutus syntyy mm. suorassa valinnassa siinä vaiheessa, kun 

asiakas valitsee palveluntuottajan

• Tietojen arkistoinnissa ja haussa nykyisten määrittelyjen 
mukaisiin ostopalveluvaltuutuksen toteutuksiin ei tarvita 
muutoksia toistaiseksi



Palvelunjärjestäjä, -tuottaja ja Kanta-palvelut

• Tallennus tapahtuu maakunnan lukuun tehtävässä 
palvelutuotannossa aina kotikunnan perusteella määräytyvän 
kotimaakunnan rekisteriin 

• perusteena käytettäisiin VRK:n VTJ-tietoa

• Yhteisrekisterit poistuvat silloin, kun maakunnista tulee 
rekisterinpitäjiä

• Asiakastietolain muutokset avoinna

• Lisäksi menossa selvitys Potilastiedon arkiston 
palvelupyyntöjen yhdistelystä



Roadmap – asiakirjojen haku ja tallennus / rekisterinpitäjä
2018

H2
2019

H1
2019

H2
2020

H1
2020

H2
2021

H1
2021

H2

”julkiset” 
sote-
keskukset

Maakunnan
liikelaitokset

Kunnan/
kuntayhty-
män ter-
veyskeskus

Kuten nytkin….

Yksityiset 
palvelun-
tuottajat

Yhteis-
rekisteri-
alueet

Kuten nytkin….

2022

”yksityiset” 
sote-
keskukset

Maakunnista rekisterinpitäjiä

Sote-keskukset maakuntien rekisteriin

Kuten nytkin, kun kyseessä on yksityinen palvelutuotanto (asiakas maksaa itse)

2023



Valtakunnalliset valinnanvapauden 
tiedonhallintapalvelut

1. Asiakkaan valinnan toteuttava palvelu

2. Valinnanvapauden tietopalvelu

3. Tuottajahallintapalvelu

4. Palvelutuotannon seurantapalvelu

5. Palveluntuottajien yhteiskuntavastuun tietopalvelu



Valinnanvapaus/Kanta-palvelut/Omakanta

• Asiakkaan valinnan toteuttava palvelu / Omakanta
• asiakas valitsee Omakannassa haluamansa suoran valinnan (sote-

keskuksen ja suunhoidon yksikön) palveluntuottajan ja tämän 
palveluyksikön ja maakunnan liikelaitoksen  ja sen palveluyksiköiden 
asiakkaaksi

• Tavoitetilassa Omakannassa käyttäjä voi
• valita sosiaali- ja terveyskeskuksen
• valita hammashoitolan
• valita maakunnan liikelaitoksen palveluyksikön
• nähdä tekemänsä valinnat
• nähdä asiakassuunnitelmansa (ja ajanvaraustiedot)
• siirtyä vertailemaan toimijoita sekä antamaan palautetta 

(Suomi.fi)



• Valinnanvapauden toiminnot ovat käytössä seuraavissa 
rooleissa:

• omassa asioinnissa täysi-ikäisillä ja yli 15-vuotiailla

• toisen puolesta asioinnissa alle 15-vuotiaan huoltajilla

• jatkossa valtakirjalla ja edunvalvoja täysi-ikäisen puolesta
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Valinnanvapaus/Kanta-palvelut/Omakanta



• Sote-keskuksen valinnan pilotointi 2018
• pilottialueen asukkaille
• Suomi.fi–integraation 1. vaihe 
• toteutuksesta kerätään palautetta

• Myöhemmin suunhoidon yksikön valinnan pilotointi, maakunnan 
liikelaitoksen valinta sekä asiakassuunnitelman ja ajanvarausten 
selaus 
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Valinnanvapaus/Kanta-palvelut/Omakanta



Valinnanvapaus/Kanta-palvelut/Omakanta

Valinta esim. Omakannassa

Ei valita Omakannassa



Tiivis yhteistyö, selkeät tavoitteet ja toimintamallit 
ovat onnistumisen edellytys!

Terveystiedot
Reseptit

Asiakastiedot
Hyvinvointitiedot

Valintatiedot
Sopimustiedot
Asiakastiedot

Tunnistustiedot
Valtuustiedot
Vertailutiedot

Kansalliset koodistot 
ja rekisterit

Terhikki 

Tietoa tuottavat 
ja hyödyntävät 
apteekit, sosiaali-
ja 
terveydenhuolto, 
kansalaiset, 
maakunnat, 
ministeriöt, THL, 
Kela, jne.

Tiedot näkyvät Omakannassa, kun ne on tallennettu sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tietojen siirtymisen Kantaan tulee tapahtua 
ilman tarpeetonta viivettä, jotta tieto palvelee potilasta ja hänen hoitoonsa osallistuvia.   

Muut tietovarannot

Kanta-palvelut
Reseptikeskus, Potilastiedon arkisto, 
Sosiaalihuollon arkisto, Omatietovaranto

Koodisto-
palvelut

Valinnanvapaus-
palvelut

Terhikki 
(Soteri)

Suomi.fi-palvelut
Tunnistus, Valtuudet, PTV

Muut 
palvelut

Omakanta



LUO
NNO

S



LUO
NNO

S



LUO
NNO

S



Omakannan uusista ominaisuuksista kerrotaan 
http://www.kanta.fi/omakannan-uudet-ominaisuudet

Etunimi Sukunimi



2018
H2

2019
H1

2019
H2

2020
H1

2020
H2

2021
H1

2021
H2

2022 2023

Maakunnalliset pilotoinnit

Suunhoidon yksiköt 
aloittavat

Maakunnan liikelaitokset

Sote keskukset aloittavat

Roadmap
2024

Henkilökohtainen budjetti

Asiakassetelit 

Maakunnan päätös 
palveluista, ehdoista 
ja korvauksista

Suunhoidon 
yksiköt

Tuottajat ilmoittautuvat

Suunhoidon yksikön valinta

Maakunta valitsee 
asiakkaan puolesta

Maakunnan päätös 
palveluista, ehdoista 
ja korvauksista

Sote-keskukset 
ilmoittautuvat

Sote keskuksen valinta

Maakunta valitsee 
asiakkaan puolesta

Sote-
keskukset

Maakunnan
liikelaitokset

Maakunnan liikelaitoksen valinta

Laajennettu 
palveluvalikoima

Laajennettu 
palveluvalikoima

Laajennettu 
palveluvalikoima

Sote-keskus 
pilotointi päättyy

Suun hoidon 
pilotointi päättyy
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Valinnanvapaus/Kanta-palvelut
• Palvelutuotannon seurantapalvelu

• Terveydenhuollossa Potilastiedon arkiston tietojen 
hyödyntäminen???
• asiakasmaksujen hallinnointi
• toteutuneiden käyntien/palveluiden seuranta
• Henkilökohtainen budjetti ja asiakassetelit, 

myönnetyt/toteumatiedot

• Sosiaalihuollossa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 
tietojen hyödyntäminen???



• Miten lakien ja lakiluonnosten pohjalta voidaan lähteä 
toteuttamaan sosiaalihuollon keskeisten 
asiakastietojen ja terveydenhuollon keskeisten 
potilastietojen tietojen hyödyntämistä

• Asiakassuunnitelma?
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Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen yhteinen 
käyttö



Yhteenveto Soutu-hankkeen 
työkokonaisuuksista

1. Asiakirjojen siirrot uusille rekisterinpitäjille eli maakunnille
2. Asiakirjojen käyttö ja arkistointi maakunnan lukuun 
3. Omakannan asiakkaan valinnan toteuttava palvelu
4. Sote-yhteiset asiakirjat, niiden käyttö ja määrittely
5. Sote-käytönhallinta

• luovutustenhallinnan muutokset, käyttövaltuuksien perusteet, käyttö- ja luovutuslokit 
maakunnan lukuun tapahtuvassa käytössä, hoitosuhteessa ja asiakassuhteessa 
huomioitavat seikat, pääsynhallinnan tarkistusten vastuut (Kanta, liittyvät 
järjestelmät), edellisiin liittyvät linjaukset, vaatimukset ja määrittelyt eri toimijoille ja 
järjestelmille

6. Sertifiointi ja yhteistestaus
• Uudelleen sertifioinnit ja yhteistestaukset sote- ja maakuntauudistuksessa

7. Käytönhallinnan tuki ja asiakkuudenhallinnan muutokset
• tuki, infot, koulutukset ja niiden viestintä sote- ja maakuntauudistuksen vaatimiin 

muutoksiin Kanta-palveluissa, mahdolliset muutokset Kanta asiakkuudenhallinnassa



Kanta-palvelujen kehittämisen priorisointia

Asiantuntijoiden ja sote-toimijoiden näkemykset - välttämätön maakunta- ja 
sote-uudistuksen toteutumisen kannalta:

§ Maakunnan Kanta-palveluihin muodostuva rekisteri, PTJ muutokset 
31.12.2019 mennessä

§ Potilaan tiedonhallintapalvelun käyttöönotto 31.12.2019 mennessä

§ Asiakastietolain muutokset 31.12.2019 mennessä?

Kanta-palvelun julkaisusuunnitelma



Valinnanvapauden digitalisaatiota rakentamassa



31

Erja Vornanen

Erja.vornanen@kela.fi

kanta.fi/sote

kela.fi/sote

Onnistumme yhteistyöllä. 

Kiitos

Uusi ilme 
julkaistaan 12.6.


