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Kanta-palvelut toimittajayhteistyötapaaminen
Aika

25.9.2019 klo 9–13.25

Paikka

SKYPE

Osallistujat

Kutsutut ja kuulolla oli n. 148 henkilöä

1 Kokouksen avaus, Sanna Kavén / Kela
Puheenjohtaja Sanna Kavén avasi kokouksen klo 9.00 ja toivotti osallistujat
tervetulleeksi toimittajayhteistyökokoukseen.
Kanta-julkaisuaikataulu on päivittymässä lokakuussa kanta.fi-sivustolle.
Esitys: Kanta järjestelmätoimittajakokous 20190925yleisinfoa

2 Kanta-palvelujen tuotantoasiat, Sami Jyväkorpi / Kela
Sami Jyväkorpi esitteli Kanta-palvelujen tuotannon tilannekatsauksen.
Esitys: 20190925_Kanta_tuotantotoiminta
Ei kysymyksiä.

3 Ajankohtaista VRK:n varmennepalveluissa, Jari Pirinen / VRK
Jari Pirinen esitteli VRK:n tilannekatsauksen. Jari on varmennepalveluista,
mutta järjestää tarvittaessa muiden alueiden asiantuntijoita vastaamaan
kysymyksiin.
Esitys: 2019-09-25_KanTa-toimittajayhteistyö
Kysymys: Aiemmin VRK:n esityksissä ollut, että uudet sirut tulevat tuotantoon
vasta, kun järjestelmätoimittajat ovat kuitanneet tukevansa niitä. Onko tästä nyt
luovuttu?
Vastaus: VRK aikatauluttaa käyttöönotot, ja käyttöönotot tehdään tämän
aikataulutuksen mukaisesti. Aikataulutuksessa huomioidaan asiakastarpeet.
Kysymys: Milloin Digisigniin tulee rajapinta, jolta voi kysellä mitä avaimia kortti
tukee, jotta sitä ei tarvitse selvittää kokeilemalla?
Vastaus: Tämä ehdotus lisätään toivelistalle ja käsitellään Digisignin
käsittelijöiden kanssa. Uusimpaan versioon on tullut muutos avainten valintaan,
kannattaa tutustua release notesiin.
Kysymys: Vrk:lle vielä kysymys testivarmennekorteista. Aiemmin olemme
saaneet vastauksen, että uudenmallisten testikorttien toimituksissa on
vaikeuksia ja niitä lupailtiin syys–lokakuulle. Mikä nyt mahtaa olla tilanne?
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Vastaus: Kortit ovat tilattavissa ja niitä toimitetaan sitä mukaa, mitä
korttitehdas niitä pystyy toimittamaan tilausjonostaan.

4 THL katsaus ajankohtaisiin asioihin, Outi Lehtokari / THL
Outi Lehtokari esitti THL:n katsauksen ajankohtaisiin asioihin.
Esitys: Kela toimittajayhteistyökokous 25_9_2019.pdf
Ei kysymyksiä.

5 Esittely modulaarisuusprojektin tuloksista, Heikki Virkkunen / THL
Heikki Virkkunen esitti katsauksen modulaarisuusprojektin tuloksiin. Yhteinen
kalvoesitys kohta 4 kanssa.
Ei kysymyksiä.

6 STM ajankohtaiset asiat, Anna Kärkkäinen / STM
Anna Kärkkäinen esitteli STM:n tilannekatsauksen.
Esitys: STM ajankohtaiset_toimittajakokous 25.9.2019
Kysymys: Asiakastietolakiin piti liittyä mahdollisuus kansalaiselle päästä kiinni
omiin terveystietoihinsa muutenkin kuin omakanta käyttöliittymän avulla. Tuo ei
nyt näy ollenkaan yhteenvedossa? Onko tuo nyt jätetty pois vai missä
mennään tuon suhteen?
Vastaus: Tämä asia on mukana asiakastietolain uudistuksessa.
Kysymys: Toisiokäyttö mainittiin sivulauseessa. En tiedä oletko oikea ihminen
kommentoimaan, mutta miten tämä projekti etenee?
Vastaus: Toisiokäytön laki hyväksyttiin eduskunnassa keväällä 2019.
Valtakunnallisesti toisiokäyttöä kehitetään STM:n koordinoimassa Toivoohjelmassa, jossa kehitetään sekä kansallisten viranomaisten tiedontuotantoa
että sote-järjestäjän tiedolla johtamisen ratkaisuja. Jälkimmäisellä on
riippuvuuksia mm. sote-rakenneuudistukseen, joten tarkkaa etenemisen
aikataulua ei sen suhteen tässä vaiheessa ole.
Kysymys: Osaatteko sanoa mitään näiden kahden aikataulusta?
Vastaus: Asiakastietolaki odottaa lupaa lausuntokierrokseen. Tavoiteaikataulu
lausuntokierros syksyn aikana, eduskuntaan alkuvuonna 2020, käsittely
eduskunnassa kevään aikana. Aikataulu riippuu lausuntokierroksen
aikataulusta, saatujen lausuntojen määrästä sekä eduskuntakäsittelyn
aikatauluista.
Toisiokäyttö: Toivo-ohjelma on käynnistymässä syksyn aikana.
Kehittämistyöhön menee useampia vuosia. Maakuntalainsäädäntöhankkeiden
edistymisen aikataulua on vaikea arvioida.
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7 Lääkkeenmäärääjän ammattioikeus- ja rajoitustiedot, Eeva Sallinen
ja Mervi Koivuniemi / Valvira
Eeva Sallinen ja Mervi Koivuniemi esittelivät tilannekatsauksen.
Esitys: Lääkkeenmäärääjän ammattioikeus- ja rajoitustiedot esitys 25.9.2019
Kysymys: Jos lääkärillä ei ole palvelussuhdetta, eikö häneltä estetä myös
tietojärjestelmän käyttö ko. organisaatiossa, pois lukien Kelain
Vastaus: Järjestelmäylläpitäjät hoitavat potilastietojärjestelmien
pääsynhallintaan liittyvät asiat.

8 Alaikäisen puolesta-asiointi, Erja Vornanen / Kela
Erja Vornanen esitteli tilannekatsauksen. Reseptin määrittelyt kannattaa käydä
tarkistamassa vielä loppuviikosta.
Esitys: 20190925-Alaikäisen-puolesta-asiointi
Kysymys: Eikös tämä kuitenkin koske joissain erikoistapauksissa myös
apteekkeja? Ts. tekninen häiriötilanne, jossa eResepti ei olisi käytössä ja
tehtäisiin paperinen resepti apteekille sähköistettäväksi?
Vastaus: Apteekki ei voi arvioida alaikäisen kypsyyttä, joten ei voi asettaa
kieltoa. Outi Lehtokari/THL: Paperireseptiin pitäisi jatkossa myös tuottaa tietoa
alaikäisen tahdosta. Kuten myös antaa tietoa, jos resepti annetaan
häiriötilanteessa puhelinreseptillä. Apteekille annetaan toimintamalliohjeet,
miten kuuluu toimia, jos tieto puuttuu.
Kysymys: Miten alaikäisen tietojen luovuttaminen tapahtuu
ostopalvelutilanteessa?
Vastaus: Alaikäisen puolesta asioinnin määrittelyt koskevat tietojen
näyttämistä alaikäisen vanhemmille. Ostopalvelutilanteen tietojen luovutukset
tapahtuvat normaalien terveydenhuollon sääntöjen mukaisesti. Myös
ostopalvelutilanteessa ammattilainen arvioi ja kirjaa arvion palvelutapahtuman
yhteyteen.

9 Potilastiedon arkiston tilannekatsaus, Sole Salmijärvi / Kela
Sole Salmijärvi esitteli Potilastiedon arkiston tilannekatsauksen.
Esitys: 20190925_Potilastiedon_arkiston_tilannekatsaus
Ei kysymyksiä.

10 Keskeisten terveystietojen (koosteiden) tilannekatsaus ja demo, Olli
Mikkonen ja Marjut Eklund / Kela
Olli Mikkonen ja Marjut Eklund esittelivät keskeisten terveystietojen tilannetta ja
demon.
Esitys: 0190925_Koosteet-demo-PTA-Omakanta
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Sanna Kavén muistutti, että diagnoosit ja riskit koosteista tulevat Omakantaan
tuotantoon vasta kun uudelleenpopulointi on tehty kaikelle arkiston aineistolle
tuotannossa.
Kysymys Mihin on jäänyt merkintöjen linkittämiseen erityisesti tarkoitetut
tunnisteet tietosisällössä (episoditunnus jne)? (Tarkoitatko koosteasiakirjoissa
vai Omakannassa?) Nimenomaan Omakantaa, puhuttiin vain yhdistämisestä
diagnoosikoodilla. Muistaakseni kaikissa 2016-merkinnöissä on kussakin
omannimisensä linkittävä tunnus (OID), jota teoriassa pitäisi jopa priorisoida
merkintöjen ryhmittelyssä näyttämistä varten
Vastaus: Nyt alkuvaiheessa toteutus tehty Omakannassa ilman
episoditunnusta. Tämä on tässä vaiheessa Omakannan toteutuksessa tehty
tietoinen valinta. Episoditunnukseen liittyvät toiminnot Omakannassa on
jatkokehityslistalla. Kansalaisen näkymä Omakannassa on eri kuin
potilastietojärjestelmissä toteutettava ammattilaisen näkymä.

11 Potilastiedon arkiston palvelupyyntöuudistuksen tilannekatsaus,
Sole Salmijärvi / Kela
Sole Salmijärvi esitteli Potilastiedon arkiston palvelupyyntöuudistuksen
tilannekatsauksen.
Esitys: 20190925_Potilastiedon_arkiston_tilannekatsaus
Ei kysymyksiä.

12 Kuva-aineistojen arkiston tilannekatsaus, Milla Rosenlund / Kela
Milla Rosenlund esitteli kuva-aineistojen arkiston tilannekatsauksen.
Esitys: Kuva-aineistojen arkiston tilannekatsaus_syyskuu 2019
Kysymys: ”Haussa (ITI-18) käytetään vanhaa palvelutapahtumaa, jolloin
luovutuksen alaiset tutkimustiedot ei palaudu eikä hakija saa siitä mitään tietoa.
Jatkossa kun haussa käytetty palvelutapahtuma on vanhentunut, palautetaan
korjauksen myötä virhe, vaikka olisikin omia kuvia saatavilla.” Tarkoitetaanko
tässä palvelutapahtuman, jonka puitteissa potilasta hoidetaan? Vai
palvelutapahtumatunnusta, joka on kuvantamistutkimuksella, joka on haun
kohde?
Vastaus: Kyseessä on asiakirjojen haussa tarvittava hoitosuhteen
varmistamisessa käytettävä palvelutapahtuma (ns. hoitokontekstin
palvelutapahtuma).

13 Ajankohtaista yhteistestauksesta, Kosti Kuokkanen / Kela
Kosti Kuokkanen kertoi yhteistestauksen ajankohtaisia asioita.
Esitys: 20190925_AjankohtaistaYhteistestauksesta
Kysymys: Esityksessä oli kolmen testitapauksen setti: Onko saatavissa
vastaava lista PACS-testitapauksille?
Vastaus: Testitapaukset annetaan toimittajille, kun ilmoittautuminen on tehty ja
esitestit on tehty. Testitapauksia ei jaeta ennen testien aloittamista.
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Kysymys: Toisen organisaation kuva-aineiston luovutushaku AT-ympäristössä
ei ole mahdollista. Olisiko testiaineista saatavilla myös omatoimiseen
testaukseen?
Vastaus: Tämä on tunnistettu kehitystarve. Toistaiseksi materiaalia ei ole
luotu, mutta on kehityslistan kärkipäässä.

14 Omakannan kehittämisen tilannekatsaus, Soile Silvennoinen / Kela
Soile Silvennoinen kertoi Omakannan kehittämisen tilanteesta.
Esitys: 20190925_Omakanta_kehitys
Ei kysymyksiä.

15 Reseptikeskuksen ja lääketietokannan tilannekatsaus, Harri Nurmi /
Kela
Harri Nurmi kertoi Reseptikeskuksen ja Lääketietokannan tilanteesta.
Esitys: 20190925_Resepti_toimittajakokous.pptx
Kysymys: Kommenttipyyntö: FIMEAn taannoin uutisoima saatavuushäiriöiden
tarkistaminen heidän oman lääkehakunsa kautta VS Lääketietokannan
kehityspolku/-aikataulu. FIMEAn julkilausuttu ajatus oli, että lääkäri tarkistaisi
mahdolliset saatavuushäiriöt erikseen reseptin kirjoituksen yhteydessä.
Vastaus: Harri Nurmi: Nyt on ensimmäistä kertaa mahdollista hakea
saatavuustiedot FIMEAn kotisivujen kautta. Tieto on jatkossa saatavilla
seuraavasta lääketietokannan versiosta; tämän tuotantoaikataulu on vielä
avoin.
Kysymys: Onko kokonaislääkityksen uudistuksesta mitään uutta tietoa?
Vastaus: Rakenteinen annostus on ollut kohta päättyvällä
kommentointikierroksella THL:n sivustolla. Toteutusaikataulu on vielä
kiinnittämättä. Myöskään muusta kokonaislääkityksen aikataulusta ei ole vielä
tietoa.

16 Muut asiat
Toimittajien tilanne
Sinikka Hurskainen /Tieto: Työn alla on paljon kehitystyötä ja testausta:
Alaikäisen puolesta asiointi, siirtyminen 2016-määrittelyihin,
palvelupyyntöuudistus, arkiston moottorin uudistus.
Hannele Lindeman /Esko: Valmiusraportti on tehty lähete-palautekokonaisuuteen, UNA-lomaketestausta on tehty, terveys- ja hoitosuunnitelma
on valmistumassa. Työn alla on 2016-versionnosto ja koosteet. Alaikäisen
puolesta asioinnin toteutus on suunnitteilla.
Sonja Ahvenjärvi /Acute: Todistuksia on työn alla, B-lausunnon yhteistestaus
on tehty ja jakelu potilaille on tehty. Ensi vuoden suunnittelu on käynnissä.
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Kimmo Rissanen /Mediconsult: Akuutisti on työn alla B-lausunnon toteutus ja
ostopalvelun tuottaminen palveluntuottajille. Järjestäjien osalta yhteistestaus on
tehty, mutta ristiintestauksesta tarvitaan tietoa, jotta päästään alkuun.! Ensi
vuonna työn alla on terveys- ja hoitosuunnitelma ja 2016-määrittelyjen
toteutukset sekä alaikäisen puolesta asiointi.
Maarit Martikainen /CGI: 2016 määritysten mukaiset toteutukset ovat hyvässä
vauhdissa ja pian yhteistestausilmoittautuminen. Alaikäisen puolesta-asiointi on
määrittelyssä ja toteutus heti alkuvuodesta - eteenpäinyhteensopivuuden
testausmahdollisuutta odotamme piakkoin.
Kysymys: Kehen Atostek voi olla yhteydessä kuvantamisen
yhteistestauksesta
Vastaus: Kysymykset osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi.
Kysymys: Mistä ja milloin tämän toimittajayhteistyötapaamisen materiaalit ovat
saatavissa?
Vastaus: Materiaalit ovat saatavissa tämän viikon kuluessa osoitteesta:
https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/kokousmateriaalit-2019.

17 Seuraava kokous
Seuraava kokous on maanantaina 2.12.2019.

18 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.25.

Liitteet

Esitysten aineistot

Jakelu

Osallistujat (https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/kokousmateriaalit-2019)
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