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Kanta-palvelut

 Kaikille kansalaisille

 Apteekeille (~810)

 Julkiselle terveydenhuollolle 
( > 1000 palveluyksikköä)

 Yksityiselle terveydenhuollolle 
(~ 4700 toimintayksikköä)

 Mukaan tulossa myös julkinen ja yksityinen sosiaalihuolto, pilotit 
aloittaneet keväällä 2018, muut syksystä 2018 alkaen

 Osa sote-uudistukseen ja valinnanvapauteen liittyviä kansallisia 
tietojärjestelmäpalveluita rakennetaan Kanta-palveluiden yhteyteen
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Kanta-palvelut

 Kanta-palvelujen rakentaminen käynnistyi 11 vuotta sitten. 
Ensimmäinen sähköinen resepti kirjoitettiin toukokuussa 2010.

 Sähköinen resepti on käytössä koko maassa apteekeilla sekä 
julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa. 

 Yli 5,5 miljoonaa henkilöä on jo saanut sähköisen reseptin. 

 2017    31.9 miljoonaa sähköistä reseptiä

 2018 (3.10. mennessä)   21.4 miljoonaa sähköistä reseptiä

 Apteekit tallentavat poikkeustilanteissa tehdyt paperireseptit -> 
kattavuus 100 %
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Kanta-palvelut

 Potilastiedon arkisto käytössä julkisen terveydenhuollon yksiköissä. 
Myös suurin osa yksityisistä toimijoista liittynyt. Potilastiedon 
arkistoon kirjattu 5,8 miljoonan henkilön tietoja.

 Omakanta-palvelu internetissä kansalaisille.

 Yli 2,6 miljoonaa eri kävijää

 Vuonna 2017 jo yli 13 miljoonaa tunnistautumista.

 Tällä hetkellä kuukausittain yli 1.4 miljoonaa tunnistautumista
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Lääkemääräykset ja toimitukset (kpl) 
kuukausittain
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Pääyhteistyökumppanit

 STM, Sosiaali- ja terveysministeriö - vastaa Kanta-
palvelujen koordinoinnista ja lainsäädännöstä

 THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - vastaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon sähköiseen tiedonhallintaan liittyvän toiminnan 
operatiivisesta ohjauksesta ja määrittää Kanta-palvelujen 
toteutuksen edellyttämät tietosisällöt, käsitemallit ja 
toimintaprosesseja tukevat tietorakenteet.
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Pääyhteistyökumppanit

 Kela - vastaa Resepti-palvelun ja siihen liittyvän kansallisen 
Lääketietokannan, Potilastiedon arkisto -palvelun sekä Omakannan 
rakentamisesta ja ylläpidosta. Lisäksi Kela vastaa tietojärjestelmiin 
liittyvästä taustatuesta ja tukipalveluista (ml. kansalaisviestintä), 
kansallisen koodistopalvelun teknisestä rakentamisesta ja 
yhteistestauksen koordinoinnista.
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Apteekkisopimuksen Kela-siirron tilanne

 2016: THL Oper apteekkisopimusselvitys

 Käynnistetään apteekkisopimusta vastaavan keskitetyn kansallisen 
toiminnallisuuden määrittely 2016

 Kanta-palveluna toimiva apteekkisopimusjärjestelmä olisi teoriassa 
käyttöönotettavissa aikaisintaan vuoden 2019 loppupuolella, kansallisen 
lääkityksenhallinnan kokonaisuuden valmistuttua.

 Ehdotukset eivät ole kaikilta osin toteutuneet

 Määrittely-yhteistyötä tehty mahdollista Kelan toteutusta varten

 Toiminnalliset kehittämistarpeet

 Tekniset kehittämistarpeet ja uuden teknologian hyödyntäminen

 Reseptikeskuksessa olevan tiedon hyödyntäminen ja 
apteekkisopimuksen liittäminen reseptikeskuksen yhteyteen
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Apteekkisopimuksen Kela-siirron tilanne

 Käyty keskusteluja apteekkisopimuksen siirrosta Kelalle STMn 
kanssa

 Periaatteellinen yhteinen näkemys olemassa

 Toiminnallisuudet toteutettaisiin nykyisessä laajuudessaan / kehitettäisiin 
asiantuntijayhteistyössä tulleiden kehittämisehdotusten pohjalta

 Edellyttää myös teknisiä muutoksia

 Edellyttää lainsäädännön muutoksia (asiakastietolaki 159/2007, laki 
sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007)

 Edellyttää rahoituksen kohdentamista kehittämiselle 
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Apteekkisopimuksen Kela-siirron tilanne

 HE asiakastietolain 159/2007 ja lain sähköisestä 
lääkemääräyksestä 61/2007 muutoksista eduskunnan käsittelyyn 
marraskuussa 2018?

 HE ei sisällä apteekkisopimuksen Kela-siirron edellyttämiä 
säädösmuutoksia

 Muutokset lainsäädäntöön tarkoitus tehdä seuraavassa vaiheessa 
(2019?)

 Kelan toteutus voi käynnistyä vasta sitten, on olemassa 
säädöspohja tai sopimus

 Määrittelytyön käynnistäminen ennen säädösmuutoksia?
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Tarkempaa tietoa

 www.kanta.fi

 Ajantasaiset Kanta-tilastot:

 https://www.kanta.fi/tilastot
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Kiitos!

Maritta Korhonen
Kela, Kanta-palvelut
kanta.fi
      @kantapalvelut
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