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Tiekartan merkitys toimijoille 
Miksi

• Yhteensovittaa ja järjestää toiveita ja vaatimuksia joita Kanta-palveluihin kohdistuu (esim. lakien 
toimeenpano, asiakastarpeet, toissijaisen käytön  tarpeet)

• Konkretisoi  strategisen ohjauksen tavoitteita 
• Ohjaa Kanta-palvelujen vuosittaista hankesuunnittelua
• Ohjaa julkaisujen aikatauluja https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/julkaisuaikataulu (Kela) 
• Luo ennustettavuutta ja läpinäkyvyyttä kansalliseen tiedonhallinnan kehittämiseen

Kenelle
• Sote-palveluntuottajille ja –järjestäjille, tietojärjestelmätoimittajille, hankevalmistelijoille
• Kansallisille toimijoille yhteistyön koordinointiin

Mitä
• Vaiheistaminen: konseptoinnit, määrittelyt, käyttöönottovalmius, toimijoille kohdistuvat aikataulut
• Kytkeminen tiedonhallinnan laajempaan kehittämiseen

Miten
• Vuosittain tarkennettava pidemmän aikavälin tiekartta

-> seuraavan vuoden kehittämiskohteet kuvataan yksityiskohtaisesti
• Rullaava kehittäminen!
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Tiekartat muodostetaan yhteistyössä

• Tiedonhallinnan linjaukset
• Kehittämiskohteiden priorisointi
• Kokonaisarkkitehtuurityö 
• Konseptoinnit
• Tiekartat
• Kanta-vuosisuunnitelmat
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Henkilön asioinnin ja omahoidon tukeminen sekä tahdonilmaisut

Kuvantamise
n aineistojen 

hallinta
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Asiakas- ja potilastietojen sekä hyvinvointitietojen hyödyntämisen 
tukeminen sote-palveluissa
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Tietojen luovuttaminen valtakunnallisen soten 
ulkopuolelle

Sote-tietojen 
käytön-
hallinta

Lääkehoidon hallinta

Henkilön asioinnin ja omahoidon tukeminen sekä tahdonilmaisut

Kuvantamisen 
aineistojen 

hallinta

Asiakas- ja potilastietojen toisiokäytön tukeminen

Asiakas- ja potilastietojen sekä hyvinvointitietojen hyödyntämisen tukeminen sote-palveluissa

Tiekarttojen kokonaisuus 
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2022 2023 2024 2025
Asiakastietolaki
• Kanta luovutuslupa 1.1

versio
• Reseptitietojen luovutus 

hyvinvointisovelluksille, 
luvituksen hallinta
1.12.2022

• Omakannassa puolesta 
asioineen nimen näyttö 
luovutustiedoissa*

• Alaikäinen näkee huoltajan 
tekemät kiellot*

Muut
• Sairaala-apteekkien 

reseptien näyttäminen*
• Saavutettavuuden kehittämi

nen
• Koosteiset terveystiedot –

näkymien käytettävyyden 
kehittäminen

Asiakastietolaki
• Sosiaalihuollon tietojen näkyminen ja 

toiminnot 1.1.2023
• Rajat ylittävän reseptin suostumuksen 

poistuminen 1.1.2023
• Potilastiedon luovutus 

hyvinvointisovelluksille, luvituksen 
hallinta 1.12.2023

Sote-uudistus
• Palvelusetelien näyttäminen 

ja siirtymä palvelusetelijärjestelmään*
• Merkinnäntekijämuutokset*
• Ajanvarausasiakirja ja 

linkitys ajanvarauspalveluihin*

Muut
• Puolesta asiointi rajat ylittävässä 

reseptissä
• Omakanta mobiilisovellus*
• Edunvalvojan asiointi (DVV 

riippuvuus)*
• Kanta-lääkityslista vaihe 1 / rakenteinen 

annostus*
• EU tasoiseen potilastiedon 

yhteenvetoon liittyvät toiminnallisuudet*

Asiakastietolaki
• Tietojen luovutus sosiaali- ja 

terveydenhuollon välillä, 
suostumustenhallinta

• Kieltojen kohdistaminen 
työterveyshuollon rekisteriin 
1.1.2024

• Laajan luovutuskiellon
tekomahdollisuus 1.1.2024

Muut
• Toisiolain mukainen kielto-

oikeus 1.6.2024
• EU tasoiseen potilastiedon 

yhteenvetoon 
liittyvät toiminnallisuudet*

• Todistusten välittäminen 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
ulkopuoliselle viranomaiselle*

Asiakastietolaki
• Sosiaalihuollon

asiakastiedon luovutus 
hyvinvointisovelluksille, 
luvituksen hallinta
1.5.2025

Muut
• Kansallinen Kanta-

lääkityslista*
• Tiedonhallintalain-

säädännön uudistuksen
edellyttämät muutokset 
ja uudet 
toiminnallisuudet

• Uusia rakenteisia 
tietosisältöjä 
asiakastarpeista lähtöisin
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Konseptoinneilla pohjustetaan tulevien 
vuosien kehittämisen tiekarttaa
• Lääkehoidon tiedonhallinnan konsepti

https://www.julkari.fi/handle/10024/140214
• Työ- ja toimintakyvyn konsepti 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/143446/Ty%C3%B6-
%20ja%20toimintakykytiedon%20konsepti.pdf?sequence=1

• Kuva-aineistojen arkiston uusien toiminnallisuuksien konsepti
https://www.julkari.fi/handle/10024/144681

• Hyvinvointitietojen ja Omatietovarannon jatkokehityksen konsepti
https://www.julkari.fi/handle/10024/144680

• Käyttölokipalvelun konsepti
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/145337/K%C3%A4ytt%C3%B6lokipalvelun%2
0konsepti20220930.pdf?sequence=1&isAllowed=y

• Kysely- ja välityspalvelun konsepti
https://www.julkari.fi/handle/10024/145421

Aloitettu
• Hoidon seurannan tietorakenteet 9.11.2022Etunimi Sukunimi 6
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Kanta-tiekartat kytkeytyvät tietopohjan kehittämisen 
kokonaisuuteen/ toimintamallien uudistamiseen

Kestävän kasvun ohjelma
• Mm. digitaalinen asiakas- ja 

palveluohjaus
• Digitaaliset palvelut, mm. 

etäpalvelujen edistäminen
• Itse- ja omahoito ja asiointi
• Kirjaamisen ja tiedon laadun 

kehittäminen
• Mobiilipalvelujen kehittäminen
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Valtava
• Mm. Seurannassa tarvittavan 

vertailukelpoisen tiedon 
parantaminen

• Mm. pth hoitoonpääsy, 
ensihoito, sosiaalihuolto, 
vanhuspalvelujen 
henkilöstömitoitus, kotihoidon 
riittävyys

• Tiedonhallintaratkaisut 
viranomaisten välille
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Vuoden 2023 kehittäminen



Kehittämisen painopisteet 2023
• Asiakastietolain toimeenpanon tehtävät
• Kanta-palvelut hyvinvointialueiden tiedonhallinnan tukena

• Mm. rekisterisiirtoihin liittyvä työ
• Yhteistyömallin luominen Kanta-kehittämiseen alueiden kanssa

• Kanta-lääkityslistan kehittäminen
• Kanta-palvelujen hyödyntämistä edistävä työ

• Tiedon laadun  kehittäminen tietotuotannon elinkaaren näkökulmasta
• Uudet toiminnallisuudet ja tietosisällöt

• Kansallisten vaatimusten toteutumisen ja käyttöönottojen seurannan 
kehittäminen

• Toissijaisen käytön edistäminen

9 kanta@kanta.fi



Käyttöönottojen painopisteet 2023
1. Asiakastietolain ja sote-lakien muutokset

• Uusi informointi, luovutuslupa
• Hyvinvointialueiden Kanta-palvelujen käytön aloitus

2. Kanta-palvelujen hyödyntäminen ostopalveluissa
• Terveydenhuollon ostopalveluvaltuutus
• Sosiaalihuollon rekisterinkäyttöoikeus

3. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston lakisääteisen liittymisvelvoitteen täyttävä 
käyttöönotto 

4. Kanta-lääkityslistan 1 vaihe
• Lääkkeen tunnisteiden ja Lääketietokanta versio2022 käyttöönotto
• Rakenteinen annostus

5. Yksityisen terveydenhuollon Potilastiedon arkiston käyttöönotot
6. Keskeisten terveystietojen yhteenvedot (tasonnosto 2016)
7. Alaikäisen puolesta-asiointi
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Kanta-kehittäminen ja lainsäädännön toimeenpano 2023
Kanta ja kansainvälinen 
yhteistyö

Kanta kehittäminen 
organisaatioasiakkaille ja 
kansalaisille

Kanta lääkityslistan 
kehittäminen

Patient summary (Suomalaisen 
henkilön Eurooppalainen 
Potilasyhteenveto, eli Patient 
Summary Maa-A toiminnallisuus, 
saadaan käyttöön vuoden 2023 
lopussa)

Asiakas- ja potilastietojen 
luovutustenhallinnan toimeenpano

Sairaala-apteekkien liittyminen 
Kantaan

Sote-uudistuksen tuki Lääkityslistan suunnittelu, 
määrittely ja toteutus (vaihe 2)Hoitoonpääsytietojen kokonaisuus

Uudet Sote-tietosisällöt 
potilastiedon arkistoon ja nykyisten 
sisältöjen pienkehitys 
asiakastarpeesta

Lääkityslistan vaiheen 3 
käynnistäminen

Unicom (lääkkeen tunnistaminen: 
vuoden 2024 
puolivälissä standardi on otettu 
käyttöön tuotannossa 
Lääketietokannassa ja se on 
pilotoitu Rajat ylittävässä 
reseptissä)

Uudet toiminnallisuudet 
sosiaalihuollon asiakastiedon 
arkistoon
Uudet toiminnallisuudet kuva-
aineistojen arkistoon



Tavoite/hyöty Kehitettävät kokonaisuudet

Asiakas- ja potilastietojen 
luovutustenhallinta laajenee

• Potilastiedon arkiston kieltokokonaisuus 
laaja luovutuskielto, yksityisen työterveyshuollon rekisterin kielto, puolesta 
asetettavat kiellot

• Toisiolain 55 §:n mukainen kielto 
• OmaKannassa puolesta asioineen nimi näytetään OmaKannassa
• Sote-toimialojen välinen tietojen luovuttaminen

Tietojen välitys muille viranomaisille • Kysely- ja välityspalvelu, suunnittelu ja toiminnallisten määritysten aloittaminen 
mm. uudet välitysperusteet

Hoitoonpääsyn seurannan tuki/Kanta-
palvelujen hyödyntämisen 
laajennukset 

• Merkinnäntekijämuutokset
• Ostopalvelunvaltuutus 2 
• Terveydenhuollon ajanvarausasiakirja 
• Hoidon tarpeen arvio -asiakirja

Uudet toiminnallisuudet Kuva-
aineistojen arkistoon

• Laboratoriotyönkulussa olevien EKG tutkimusten tallennusten mahdollistaminen

Sosiaalihuollon tietojen 
hyödyntämisen laajentaminen Kanta-
palveluissa

• Sosiaalihuollon asiakastietojen näyttäminen OmaKannassa
• Sosiaalihuollon tahdonilmaisujen hallinta OmaKannassa
• Sosiaalihuollon luovutusilmoitusten tallentaminen Kanta-palveluun
• Sosiaalihuollon laaja rekisterinkäyttöoikeus on otettu käyttöön 

turvakotipalveluissa
• Tuki asiakkaan sähköisesti allekirjoittamille sosiaalihuollon asiakirjoille

Vuoden 2023 kehittäminen



Vuoden 2023 kehittäminen -jatkuu

Tavoite/hyöty Kehitettävät kokonaisuudet
Kanta-palvelujen hyödyntäminen 
hyvinvointialueilla: rekisterisiirrot

• Tuki siirtymäkaudelle alkuvuoden
• Puretaan eri siirtymäkausien toteutukset

Hetu-uudistuksen tuki • Tekniset muutokset ja tuki henkilötunnusten uusille 
välimerkeille (riittävyysratkaisu)

• Kanta-palvelut tulevat tarjoamaan 
testiympäristöissään tuen APTJ-järjestelmille 
muutoksen testausta varten vuoden 2023 
alkupuoliskolla

Omatietovarannon hyödyntäminen • OTV:n hyvinvointitietojen luovuttaminen sote-
ammattilaisille: suunnittelu ja määrittelytyö

• Uusien tietosisältöjen kehittäminen 
OmaKannasta Omatietovarantoon

• Uusia väyliä tallentamiseen

Potilasyhteenvedon hyödyntäminen toisessa EU-
maassa

• Suomalaisen potilaan yhteenveto käytössä 
toisessa EU-maassa
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Lisätiedon lähteitä
• https://stm.fi/-/sosiaali-ja-terveydenhuollon-tiedonhallinnan-linjaukset-ja-

kehittamiskohteiden-priorisoinnit-julkaistu
• https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/THLSKAU
• ://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla
• https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tiedonhallinnan-

ohjaus/sote-tiedonhallinnan-kehittamisnakymia
• https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tiedonhallinnan-

ohjaus/sote-tiedonhallinnan-kehittamisnakymia#Konseptoinnit
• https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat
• https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/julkaisuaikataulu
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