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Helhet bestående  av riksomfattande
informationssystemtjänster  inom  social- och  
hälsovård  - Kanta-tjänster

• Tjänsterna  införs  successivt  i  hela  Finland.  Elektronisk  
läkemedelsordination  och  Patientdataarkivet  används  via  
patientdata- och  apotekssystem.

• Till  medborgaren   genom  Mina  Kanta
• Riksomfattande  Kanta-tjänster   inom  hälsovården  är  för  
närvarande:
– Elektronisk  läkemedelsordination  
– Nationell  Läkemedelsdatabas
– Patientdataarkivet
– Mina  Kanta
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Vad  är  ”Kansa”?
• ”Kansa”  =  namnet  på  ett  riksomfattande  projekt:  Projekt  för  
implementering  av  riksomfattande  informationssystemtjänster  och  
formbunden  dokumentering  (2015-2020)

• I  Kansa-projektet  skapas  förutsättningar  för  tillvägagångssätt  (enligt  
lagstiftningen)  som  följer  den  riksomfattande  helhetsarkitekturens  
målbild.

• Kanta-tjänsterna=  riksomfattande  informationssystemtjänster  inom  
social- och  hälsovård  varav  en  del  används  inom  socialvården  och  
en  del  inom  hälsovården  och  en  del  i  fortsättningen  i  allt  högre  grad  
inom  båda  verksamhetsområden.

• Anslutningen  till  socialvårdens  informationssystemtjänster  sker  i  
faserna  I-IV  varav  produktionsanvändningen  av  fas  I  börjar  1.2.2018

• Det  finns  inget  Kansa  eller  KanSa  att  ansluta  sig  till.
• Medborgaren  har  Kanta-tjänsterna  i  Mina  Kanta.
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Kansa-projektet  kommer,  vad  blir  annorlunda  i  
Kanta-tjänsterna?

• I  och  med  Kansa-projektet  utvidgas  Kanta-tjänsterna  med  
socialvårdens  informationssystemtjänster

• Dessutom:
– Mina  Kanta  utvidgas  att  svara  mot  behoven  inom  socialvården.
– Användning  av  arkivariens  användargränssnitt  utvidgas  till  
socialvården.
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Arkitekturen  i  socialvårdens  riksomfattande  
informationssystem  och  koppling  till  Kanta-tjänster
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Helhet  av  socialvårdens  informationshantering
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Socialvårdens  serviceuppgifter

• Socialvården  förverkligas  som  socialservice  för  olika  
klientgrupper.

• Med  socialvårdens  serviceuppgift  avses  helheten  som  bildas  
av  socialservice  som  svarar  mot  vissa  slags  servicebehov  
och  annat  stöd.

• Klienthandlingar  registreras  i  klientregistret  per  serviceuppgift  
(Lagen  om  klienthandlingar  22  §)

• Bestämning  av  användningsrättigheter   till  klientinformation  
grundar  sig  på  serviceuppgifter  och  personalens  
arbetsuppgifter   (Lagen  om  klienthandlingar  23  §)

• Klassificeringen  av  serviceuppgifter  strukturerar   socialtjänster  
som  sju  serviceuppgifter   inom  socialvården  
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Klassificering  av  serviceuppgifter  samt  
grunder  för  användarrättigheter
• Föreskrift  om  klassificering  av  serviceuppgifter  inom  socialvården

– 7  serviceuppgifter  (service för  barnfamiljer,  service för  personer  i  arbetsför  ålder  och  
äldreservice,  familjerättslig  service,  barnskydd,  handikappservice samt  missbrukarvård)  

– På  utlåtanderunda  11/2015  (Utlåtande  från  SHM  inkom  1/2016)
– Föreskriften  trädde  i  kraft  1.3.2016
– I  lagen  om  klienthandlingar  regleras  användningen  av  serviceuppgifterna

• Till  stöd  för  användning  och  tillämpning  av  klassificeringen  av  serviceuppgifter  och  andra  
socialvårdstjänster  kommer  en  användarhandbok  jämte  begreppsdefinitioner  att  utarbetas  på  
sommaren  2016

• Föreskrift  om  grunderna  för  användarrättigheterna  inom  socialvården
– Användarrättigheterna  grundar  sig  på  serviceuppgifter  och  arbetsuppgifter  (23  § i  lagen  om  
klienthandlingar)

– Beskrivs  till  vilka  andra  definitioner  användarrättigheterna  anknyts  (socialvårdstjänster,  frågor,  
handlingstyper…)

– På  utlåtanderunda  under  våren
– Kommer  enligt  en  preliminär  plan  att  träda  i  kraft  i  slutet  av  år  2016
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Socialvårdens  serviceuppgifter  
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• Finansministeriets  utlåtande  har  lämnats  gällande  projektplanen  och  
projektet  håller  på  att  startas.    

• Projektet  har  delats  in  i  sju  utvecklingshelheter.  Arbetet  som  utförs  i  
dessa  förverkligas  i  fyra  olika  huvudfaser  I-IV.

1-4  /  2016

Implementeringsprojekt  2015-2020  för  socialvårdens  
riksomfattande  informationssystemtjänster  och  
formbunden  dokumentering  (Kansa-projektet)

Definitioner  av  
informationsinne

håll  

Informationssyst
em-definitioner

Förverkligande  
av  

riksomfattande  
tjänster

Förberedelser  för  
anslutningar

Samtestning  och  
certifiering

Pilotprojekt

Anslutning
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1-4  /  2016

Fas  I:  
PDF-lagring  och  informationens  tillgänglighet  
för  registeransvarigas  eget  bruk

Fas  II:  
Informationens  tillgänglighet  mellan  
register  och  Införande  av  Mina  Kanta.

Fas  III:  
Strukturerad  lagring  av  handlingar  och  
utvidgning  av  funktionaliteter  i  Mina  
Kanta

Fas  IV:  
Samarbete  och  rapportering  mellan  
aktörer  

Produktionsanvändning  
Från  och  med  1.2.2018  

Faserna  i  genomförandet  av  riksomfattande  
informationssystemtjänster  inom  socialvården

Tid-
tabellerna  för  
anslutning  kommer  att  
bestämmas  enligt  
Klientuppgifts-
lagen
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Kansa-projektets  fas  I:
PDF-lagring  och  informationens  tillgänglighet  
för  registeransvarigas  eget  bruk
Grundfunktionalitet:

• Förverkligande  av  klienthandlingars  metadata

• Yrkesutbildad  persons  inloggning  med  certifikat

• Lagring  av  klienthandlingar  i  klient- eller  
anmälningsregister

• Lagring  av  klienthandlingar  per  serviceuppgift

• Sökande  av  klienthandlingar  i  eget  register

• Förverkligande  av  användningsrättigheter  per  
serviceuppgift

• Utformande  av  ärendehandling

• Utformande  av  klientrelationshandling

• Öppnande  och  avslut  av  ärenden

• Förverkligande  av  hantering  av  klientrelation

• Förverkligande  av  sammanställning  som  baseras  på  
metadata

• Hantering  av  användningsloggar  och  Förstöring  av  
handlingar

Informationssystem  som  
förverkligas:

• System  som  behandlar  klientuppgifter
• Klientdataarkivet  för  socialvården.
• Användargränssnittet  för  arkivarie.
• Kanta  meddelandeförmedling.

Fas  I  =  funktionaliteter  
relaterade  till  ärenden,  
klientrelationer  och  hantering  
av  handlingar  Lagring  och  
sökning  görs  i  eget  register.
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Definitioner

Testning

PDF-arkiveringens 
förverkligande/testning i ATJ

Införande av PDF-arkivering

Tidtabell  för  Kansa-projektets  fas  I:
PDF-lagring och  åtkomst  till  information  för  registeransvarigas  eget  
bruk  

Systemförändringar, miniminivåns formbundna 
dokumentering (lag om klienthandlingar)

1.2.2018

1-4  /  2016

Pilotprojekt

Förverkligande

Förberedelse inför införande

22.1.2016
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riksomfattande informationsinnehåll 
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Fas I- is-
definitioner
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I-fas
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fas I 
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Förberedelser till införande av 
fas II

Förberedelser till införande av 
fas III

Fas IV- is-
definitioner

1.2.2018
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I  Kansa-projektets  fas  2016-2017  görs  
pilotprojekt  enligt  preliminär  plan

• Definitioner  av  metadata  (inklusive  de  klassificeringar  och  
kodsystem  som  används  i  dem)  

• Informationshanteringens   stödprocesser  
• ATJ-krav  
• Definitioner  av  förmedling  av  meddelanden  
• Lösningsarkitektur  
• Informationsinnehåll   och  -krav  gällande  användningsloggar  
• Definitioner  av  behörighetshantering   gällande  användning  
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Resultaten  från  Kansa-projektets  pilotprojekt  
och  förberedelse  till  anslutning

• Efter  att  pilotprojekten  avslutas  år  2017  dokumenteras  de  
eventuella  brister  som  hittas  i  pilotprojekten  och  utifrån  dessa  
justeras  definitionerna   i  nationella  arbetssmedjor   (samling  
med  2-3  månaders  intervaller)

• Utifrån  återkopplingar   från  pilotprojekten  utarbetas  
nödvändiga  instruktioner,  uppgiftstabeller,   utbildningar  och  
annat  stödmaterial  som  behövs  vid  anslutning.

• Pilotprojektens  produkt  blir  stödmaterial  för  
implementeringen

• Ansökan  till  pilotprojektets  I  fas  kan  göras  i  samband  med  
statsbidragsansökan  våren  2016  Anvisningen  publiceras  
3/2016.  Ansökningstiden  utgår  29.4.2016
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Stöd  för  implementering

• Huvudansvaret  för  implementering  av  Kanta-tjänster   ligger  på  
THL:s  enhet  för  Operativ  verksamhet  (OPER)  

• OPER-enhetens  kundrelationsteam   stödjer  och  instruerar   vid  
förberedelser   till  anslutning

• Kundrelationsteamets  specialplanerare  deltar  bl.a.  i  områdets  
arrangemang,   regionala  samarbetsgrupper   och  möten  med  
ledningen.  
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Stöd  för  implementering
• Kanta-seminarier  och  utbildningsarrangemang  (webcast-anslutningar,  

videosammanställningar)
• Handbok  för  implementering

• Innehåller  stödmaterial,  bl.a.  dokument  som  underlättar  införandet  i  
organisation,  t  ex  genomgång  av  auditeringskrav  samt  mallunderlag  för  
utfärdande  av  projektplan  och  datasäkerhetspolicy,  anvisningar  för  
procedurmallar,  bl.a.  material  som  statsbidragsprojekten  producerat

• Nätskola  och  annat  utbildningsmaterial
• Stödmöten  i  samarbete  med  FPA
• THL/OPER  delar  ut  statsbidrag  bl.a.  till  projekt  som  ger  stöd  att  

implementeringar  och  verkställigheter  befrämjas.    
• Kansa-skola-projektet  är  ett  statsbidragsfinansierat  projekt  som  syftar  till  att  

implementera  verksamhets- och  informationsdefinitioner  samt  utveckla  
dokumenteringskunskaper.  Projektet  förvaltas  av  Kaakkois-Suomen  
sosiaalialan  osaamiskeskus  Oy  [Sydöstra  Finlands  kunskapscenter  Ab]  
(Socom).
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• Procedurprocesser
• Handlingar,  dokumentering
• Procedursätt  relaterade  till  
certifieringar

Procedurmallar

• TOS  /  eAMS
• Uppgiftsklassificering
• Lagringstider  och  övriga  principer  
för  hantering  av  handlingar

Dokumentförvalt
ning

• Verifiering  av  saksamband  
• Åtkomstkontroll,  ärendehantering
• Utlämning  av  information
• Telegram  2,  Meddelandeförmedling,  
Metadata

ATJ  /  IT-
lösningar

Förändringsobjekt
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Kanta-anslutning

Förändringsobjekten

~  2018à
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Stöd  för  implementering
Utvecklingschef  Minna  Angeria

Norra  Finland
Tellervo  Alanärä

Mellersta  och  Östra  Finland
Riitta  Häkkinen

Mellanfinland
Taina  Jokinen

Sydvästra  Finland
Vasa-trakten
Outi  Lehtokari  

Södra  Finland
Sinikka  Rantala

Privat  social- och  hälsovård  
Päivi  Achte

OPER  ger  stöd  och  ledning
vid  förberedelser  till  anslutning

Utbildningar  för  
organisationer
och  stöd  för  anslutning  
planeras  2016

Följ  utvecklingen  genom  att  ansluta  dig  till    
Aktuellt-distributionen
www.thl.fi/sostiedonhallinta

Kansa-skola-projektet
ger  dokumenterings-
coaching  och  stöd  
vid  införande  av  klassificeringar

1-4  /  2016

Tarja  Kalima  
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Håll  dig  uppdaterad!

Uppdaterad  information  om  riksomfattande  utvveckling  av  
socialvårdens  informationshantering   direkt  i  din  e-post
www.thl.fi/sostiedonhallinta

Frågor  och  utvecklingsförslag:
sostiedonhallinta@thl.fi
kantapalvelut@thl.fi

TACK!
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