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Kanta-palvelut, toimittajayhteistyökokous
Aika

1.4.2020 klo 9-11.30

Paikka

Skype

Osallistujat

Kutsutut ja kuulolla oli n. 108 henkilöä

1 Kokouksen avaus, Pirjo Vuorikallas / Kela
Puheenjohtaja Pirjo Vuorikallas avasi kokouksen klo 9.00 ja toivotti osallistujat tervetulleeksi
toimittajayhteistyökokoukseen.

Maarit Rötsä esitteli ajankohtaiset asiat koodistopäivityksistä potilastietojärjestelmiin liittyen
koronavirukseen COVID-19. Potilastietojärjestelmiin on tärkeää päivittää pikaisesti
viimeisimmät versiot käytettävistä keskeisistä koodistoista.

Kysymys: Hannele Lindeman / U07.1 ollut jo aikaisemmin käytössä eri nimellä. Onko
riskinä, että aiemmalla nimellä tulee tietoja vanhoista tutkimuksista.

Vastaus: Maarit Rötsä ohjeisti lähettämään kysymyksen sotetiedonhallinta@thl.fiosoitteeseen.

2 Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto
2.1

Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyä koskevat velvoitteet 2021
mennessä, Maarit Rötsä / THL
Maarit Rötsä esitteli sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyä koskevat velvoitteet 2021
mennessä.

Kysymys: Väisänen, Fastroi Oy / Tarvitseeko yksityinen palveluntuottaja ilmoitusrekisteriä?

Vastaus: Yksityinen palveluntuottaja voi kirjata ilmoitusrekisteriin esim. sopimusneuvottelut,
joista ei käynnisty palvelua.
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Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tilannekatsaus, Hanne
Laukkanen / Kela
Hanne Laukkanen esitteli Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tilannekatsauksen.

Ei kysymyksiä.

3 Ajankohtaista DVV:llä, Jari Pirinen / DVV
Jari Pirinen esitteli DVV:n ajankohtaiset asiat.

Kysymys: Kirsi Vainio: mPollux DigiSign Client 4.1.0. asennus- ja käyttöohjeessa lukee:
”DigiSign Client -ohjelmisto ei ole yhteensopiva Microsoft EDGE selaimen kanssa.” Onko
kuitenkin jollain aikataululla tulossa yhteensopivuus Edgen kanssa ? Entä miten tuki
Chromium pohjaiseen Edgeen ?

Vastaus: Cromium-pohjaisella Edgellä ei ole testattu, oletuksena on, että toiimii.
Pääperiaatteena on, että DVV tukee yleisimpiä selaimia, ja Edge ei kulu näihin. Tavoitteena
on tukea myös Edgeä, jos se on teknisesti mahdollista.

Toiveena kokouksesta: Win10 Edge (Chromium) olisi tuettu mahd. pian. Vanhan Edgen tuki
tulisi poistaa.

Kysymys: Juha Seppänen: Onko mobiilivarmenne varmennekorttia vastaava vahvassa
tunnistuksessa?

Vastaus: Jari Pirinen, DVV: Rekisteröintipäällikkömme Tuire Saaripuu osaa antaa juridisesti
kattavamman vastauksen, mutta regulatorisessa mielessä mobiilivarmenne on korotetun
tason (LoA 2) väline kun meidän varmennekorttimme ovat korkean tason (LoA 3) välineitä.
Mobiilivarmenne ei siis regulatorisessa mielessä vastaa meidän varmennekortteja, vaan
pankkitunnuksia. En itse osaa sanoa, olisiko teleoperaattoreiden halutessaan mahdollista
saada mobiilivarmenne korkean tason välineeksi, se riippuu ainakin välineen teknisestä
toteutuksesta ja myöntämisprosessista. Ymmärtääkseni he eivät ole nähneet tälle tarvetta,
koska useimmissa palveluissa onnistuu asiointi korotetun tason välineellä (yleisimmin
pankkitunnuksilla).

Tuire Saaripuu, DVV: Juuri tästä on kyse. Jos väline halutaan tarjota korkeammalla
varmuustasolla, uuden välineen myöntämisprosessin ja teknisten ratkaisujen on oltava

Muistio

3 (7)
2/2020

Kanta-palvelut

1.4.2020

vaadittavan uuden välineen eIDAS-asetuksessa (920/2014) määritellyn varmuustason
mukaisia. Teemme eri viranomaisten kanssa laajasti yhteistyötä, erityisesti osa sote-sektorin
palveluista käyttää lakiin perustuen DVV:n varmennetuotteita. Käymme vuoropuhelua myös
eräiden matkaviestinoperaattoreiden ja tietoturvatalojen kanssa varmennepalveluiden
yhteisen käytön ja jakelun mahdollisuuksista. / Tuire Saaripuu

4 Ajankohtaiset asiat, Anna Kärkkäinen / STM
Anna Kärkkäinen esitteli ajankohtaisia asioita sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Kysymys: Juha Seppänen / Mistä voi saada lisätietoa lääkitystiedonhallinnan hankkeen
sisällöstä?

Vastaus:

Lääkitystiedonhallinnan hankkeesta lisätietoa:

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kansallisen-laakityslistan-valmistelu-etenee

https://stm.fi/rationaalinen-laakehoito/tiedonhallinta

Rakenteisen annostuksen määrittelyt ovat Kanta.fi-sivuilla:

https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/resepti

11.5. Kela ja THL järjestää Lääkityslistan ideointi- ja priorisointityöpajan. Ilmoittautuminen
löytyy täältä: https://www.lyyti.fi/questions/e0bbcc9a15

Kysymys: Kauko Hartikainen: Mistä löytyy asiakastietolain viimeisin versio vai eikö se ole
vielä julkinen? Milloin saatavilla?

Vastaus: Viimeisin versio ei ole vielä julkinen.

Kysymys: Hannele Hannula: Onko siirtymäaikojen pituudesta vielä tarkempaan tietoa?

Vastaus: Lain tullessa voimaan (tavoiteaikataulu keväällä v. 2021), voimaan tulevat
Potilastiedon arkiston ja Reseptikeskuksen luovutuksenhallinnan muutokset. Muiden uusien
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asioiden osalta siirtymäajaksi on suunniteltu kesäkuuta 2023 potilas- ja asiakastietojen
luovutuksiin ja sote-suostumuksen käyttöönottoon sekä työterveysrekisterien kieltoon (tähän
siirtymäaikaan on koottu paikallisiin järjestelmiin vaadittavat muutokset). Myöhemmin
siirtymäajan jälkeen tulee hyvinvointitietojen luovuttaminen sote-ammattilaiselle.

5 Vuoden 2020 tekeminen Kanta-tasolla, Pirjo Vuorikallas / Kela
Pirjo Vuorikallas esitteli vuoden 2020 tekemistä Kanta-tasolla.

Kysymys: Kari Heinonen: Miten Fimean tuore uutinen kansallisen Lääketietovarannon
kehittämisen selvitystyön aloittamisesta nivoutuu (Kanta-palveluiden käyttämän)
Lääketietokannan suunniteltuihin muutoksiin?

Vastaus: Lääketietokannan muutokset menevät rakenteisen annostuksen yhteydessä.
Lääketietovarannon tuomia muutostarpeita katsotaan sitten, kun selvitys valmistuu.

6 Luovutuksenhallinnan muutoksista Kanta-palveluissa, Pia Pullinen
& Riitta Tuomaala / Kela
Pia Pullinen ja Riitta Tuomaala esittelivät tilannekatsauksen luovutuksenhallinnan
muutoksista Kanta-palveluissa.

Tulossa on kysely sote-toimijoille ja PTJ-toimittajille siitä, millaisia valmiuksia on toteuttaa
tarvittavat muutokset aikataulussaan.

Kysymys: Mika Jylhä / Esko Systems: voiko asiakas tehdä kaikenkattavan kiellon ja sitten
"lieventää" sitä, esim. sallimalla määrittämänsä luovutukset? (Toivottavasti ei, vaan olisi
täysin kaikenkattava.)

Vastaus: Viimeisimmässä Kelan käytettävissä versiossa ei tällaisia lievennyksiä ole eli on
kaiken kattava. Mahdollisia osittaisia luovutuksia voi sallia tekemällä rekisterinpitäjäkohtaisia
kieltoja.

Kysymys: Väisänen / Fastroi Oy: "Ennen uuden lain voimaantuloa pitää voida tarjota sekä
nykyisen että uuden lain mukaista informointia." Milloin tämä muutos astuu voimaan?

Vastaus: Maritta Korhonen: Uuden lain mukainen informointi voidaan tarjota vasta, kun laki
on tullut voimaan. Tarkoitus on, että siirtymäkautena siitä, kun laki on hyväksytty siihen, että
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ko. lainkohta tulee voimaan, voidaan jo antaa uutta informointia. Tämä perustuu siihen, mitä
eduskunta säätää lain voimaantulosta.

Kysymys: Mika Jylhä / Esko Systems: Miten lain voimaantulo ja kaiken kattavan kiellon
käyttöönotto eroaa aikataulullisesti toisistaan?

Vastaus: Anna Kärkkäinen: Kaiken kattavaan kieltoon ei ole tulossa siirtymäaikaa.

Kysymys: Kielto pitäisi pystyä tekemään ennen kuin luovutus ilman suostumusta otetaan
käyttöön?

Vastaus: Kyllä, nimenomaan näin.

Kysymys: Kimmo Rissanen: ilmeisesti luovutus ilman suostumusta ei ole kuitenkaan
mahdollinen ennen kuin kansalaista on informoitu, joten tämä tulee käyttöön jokaiselle
kansalaiselle eri aikaan ja kansalainen voi pyytää tekemään kiellon silloin kun informoidaan,
mikä mahdollisuus pitää tuoda informoinnissa esille

Vastaus: Ennen pykälien voimaantuloa toimitaan nykyisellä suostumuksella. Kun pykälät
tulevat voimaan (eri päivämäärä todennäköisesti kuin lain hyväksyminen eduskunnassa),
sitten toimitaan juuri, kuten kirjoitat. Ja juuri siksi informointeja täytyy pystyä tekemään
ennen uuden lain voimaantuloa.

7 Potilastiedon arkiston tilannekatsaus, Sole Salmijärvi / Kela
Sole Salmijärvi esitteli Potilastiedon arkiston tilannekatsauksen.

Kysymys: Marjaana Karttunen / Atostek: Olisiko jossain saatavilla jotain terveydenhuollon
organisaatioille suunnattua hiukan vähemmän teknistä materiaalia 2016-rakenteiden
hyödyistä, jota voisi käyttää markkinoinnissa? Nyt terveydenhuollon organisaatioilla ei tunnu
olevan mitään intoa päivittää.

Vastaus: Tavoitteena on saada parin viikon päästä ulos kanta.fi/ammattilaisille sivuille soteorganisaatioille yleistä materiaalia kaikista käyttöönottojen ja kehittämisten painopisteistä.
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Kysymys: Hannele Hannula: tarkoittaako Alaikäisen puolesta asioinnin tuotannon
käyttöönoton 1.1.2020 päivämäärä SOTE organisaatioille koko toiminnallisuuden
käyttöönoton takarajaa?

Vastaus: 1.10.2020 sekä PTA että Reseptikeskus pystyvät ottamaan vastaan
palvelutapahtumassa/reseptissä alaikäisen puolesta asioinnin kieltotilannetiedon.
Omakannassa alkaa näkyä lapsen tiedot niiltä osin, jossa tämä kieltotilannetieto näkyy. Jos
palvelutapahtumassa/reseptissä tätä tieto puuttuu, ei tietoa voi näyttää. Tärkeää on
varmistaa eteenpäin yhteensopivuus, jos oma toteutus ei ole vielä valmis tuotannossa, Eli
että toisen toimijan asettama kieltotilannetieto ei vahingossa häviä päivityksen yhteydessä.

8 Omakannan tilannekatsaus, Sari M Ahonen / Kela
Sari M Ahonen esitteli Omakannan tilannekatsauksen.

Ei kysymyksiä.

9 Kuva-aineistojen arkiston tilannekatsaus, Milla Rosenlund / Kela
Milla Rosenlund esitteli Kuva-aineistojen arkiston tilannekatsauksen.

Ei kysymyksiä.

10 Reseptin tilannekatsaus, Kirsi Vainio / Kela
Kirsi Vainio esitteli Reseptin tilannekatsauksen.

Ei kysymyksiä.

11 Ajankohtaista yhteistestauksesta, Kaisa Penttilä / Kela
Kaisa Penttilä esitteli yhteistestauksen tilannekatsauksen.

Ei kysymyksiä.

12 Muut asiat
Ei käsitelty toimittajien tilannetta. Toimittajien tilanteet vaikuttavat Kanta-kehittämiseen, joten
toivotaan aktiivista vastaamista Kelan lähettämiin kyselyihin.
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Koronatilanne on näkynyt Kanta-palvelujen käytön kasvuna, mutta tuotantoympäristöt ovat
toimineet hyvin.

13 Seuraava kokous
Seuraavat toimittajayhteistyökokoukset:

-

5.6.2020 klo 9–11.30

-

24.8.2020 klo 9–11.30

-

1.10.2020 klo 9–11.30

-

5.11.2020 klo 9–11.30

-

18.12.2020 klo 9–11.30

14 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.30.

Liitteet

Jakelu

Esitysten aineistot (https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/kokousmateriaalit-2020)

Osallistujat (https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/kokousmateriaalit-2020)
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