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Kanta-palvelut toimittajayhteistyötapaaminen
Aika

2.12.2019 klo 9–11.35

Paikka

SKYPE

Osallistujat

Kutsutut ja kuulolla oli n. 68 henkilöä

1 Kokouksen avaus, Pirjo Vuorikallas / Kela
Puheenjohtaja Pirjo Vuorikallas avasi kokouksen klo 9.00 ja toivotti osallistujat
tervetulleeksi toimittajayhteistyökokoukseen.
Ensi vuoden kokouksia ei ole vielä ajoitettu ja kokouksen alussa osallistujille
esitettiin kysely asiasta. Vaihtoehtoina oli jatko entiseen tapaan 3–4 kertaa
vuodessa yhden päivän tilaisuus ja lyhyempiä/useampia sessioita esim. noin 2
tunnin tilaisuuksia tietystä aihealueesta. Kyselyn tulos oli:


Jatketaan entiseen tapaan: 15 ääntä (52%)



Lyhyemmät sessiot: 14 ääntä (48%)

Sisällön määrän kyselyssä vastaukset olivat:


Sopivasti: 22 ääntä (88%)



Liikaa: 3 ääntä (12%)



Liian vähän: 0 ääntä (0%)

Kysyttiin myös vapaamuotoisesti mistä haluttaisi kuulla lisää:


Suomi.fi ja PTV kehitys toivottiin liitettävän samaan kokonaisuuteen,
esimerkiksi puolesta asioinnin kokonaisuus



Vaatimustenmukaisuustodistuksen uusinta ja mitä siihen prosessiin
kuuluu

Lisäksi toivottiin kokousten tallennusta myöhempää katsomista varten. Kela
selvittää asiaa.

2 Kanta-palvelujen tuotantoasiat, Sami Jyväkorpi / Kela
Sami Jyväkorpi esitteli Kanta-palvelujen tuotannon tilannekatsauksen.
Esitys: 20191202_Kanta_tuotantotoiminta.pptx
Suunnitteilla helmikuussa 2020 tuotannonaikainen yhteistyökokous eri
organisaatioista mm. tietohallinnosta. Kutsut ovat lähtemässä pian.
Ei kysymyksiä.
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3 Ajankohtaista VRK:n varmennepalveluissa, Jari Pirinen / VRK
Jari Pirinen esitteli VRK:n tilannekatsauksen.
Esitys: 2019-12-02_KanTa-toimittajayhteistyö_VRK.pptx
Ei kysymyksiä.
Kommentit:


Jani Peltovuori (Atostek) huomautti eRA SmartCard käyttäjille, että
heillä ei ole eteenpäintoimivuusongelmaa.



Kelaan on tullut joitakin palautteita siitä, että toimikorttien kanssa on
ollut ongelmia virtuaaliympäristöissä, mutta muutokset toivottavasti
auttavat asiaan.

4 STM ajankohtaiset asiat, Mikko Huovila / STM
Mikko Huovila esitteli STM:n tilannekatsauksen.
Esitys: Toimittajayhteistyötapaaminen 20191202 STM.pptx
Ei kysymyksiä.
Mikko Huovila muistutti myös asiakastietolaista, josta on nyt hallituksen esitys
lausunnolla. Tavoitteena saada eduskuntaan kevään aikana. Kannattaa
tutustua ja käydä antamassa kommentit.
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=aab5241ef615-4c4f-8ae2-6ddaef46c786

5 Valviran katsaus, Antti Härkönen / Valvira
Antti Härkönen esitteli tilannekatsauksen.
Esitys: 2019-12-02 Valviran katsaus - Kela.pptx
Ei kysymyksiä.

6 Alaikäisen puolesta-asiointi, Erja Vornanen / Kela
Erja Vornanen esitteli tilannekatsauksen. Eteenpäin yhteensopivuuden
aikataulun takaraja on huhtikuun 2020 loppu, jotta voidaan siirtyä tuotantoon
toukokuussa 2020. Yhteistestauksen osuudessa kerrotaan lisää myös
alaikäisten puolesta asioinnin yhteistestauksessa.
22.11.2019 tilaisuuden Alaikäisen puolesta-asiointi terveydenhuollolle
materiaali on Kanta.fissä:
https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/kokousmateriaalit-2019
Esitys: 20191202-Alaikäisen puolesta-asiointi.pdf
Ei kysymyksiä.

Kela, Kanta-palvelut
PL 450, 00056 Kela

Muistio

3 (6)
4/2019

Kanta-palvelut

2.12.2019

7 Potilastiedon arkiston tilannekatsaus, Sole Salmijärvi / Kela
Sole Salmijärvi esitteli Potilastiedon arkiston tilannekatsauksen.
Esitys: 20191202_Potilastiedon_arkiston_tilannekatsaus.pptx
Hannele Lindeman (PPSHP) esitti kommentin 2016-versionnostosta, että
versionnosto tarvitaan vaatimustenmukaisuustodistuksen uusintaan ja tämä on
syytä kaikkien huomioida. Sole Salmijärvi totesi, että aikataulutus perustuu
vaiheistusasetukseen.
Kysymys: Maarit Martikainen (CGI) / Koskeeko hetu-/Terhikkimuutos myös
Tiedonhallintapalvelua?
Vastaus: (lisätty kokouksen jälkeen): Hetu-/Terhikkimuutos koskee myös
Tiedonhallintapalvelussa arkistoitavia asiakirjoja.

8 Kuva-aineistojen arkiston tilannekatsaus, Milla Rosenlund / Kela
Milla Rosenlund esitteli kuva-aineistojen arkiston tilannekatsauksen.
Esitys: 20191202_Kuva-aineistojen arkiston tilannekatsaus.pptx
Kysymys: Jani Peltovuori (Atostek) / Kuva-aineistojen arkisto: Mikä on EKG:n
osalta aikataulu?
Vastaus: Laajennusten osalta pyritään tiedottamaan asiasta erikseen. EKG on
mukana teknisten määrittelyjen tarkennuksessa, mutta aikataulusta tiedotetaan
erikseen.

9

Ajankohtaista yhteistestauksesta, Kaisa Penttilä / Kela
Kaisa Penttilä kertoi yhteistestauksen ajankohtaisia asioita.
Esitys: 20191202_AjankohtaistaYhteistestauksesta (1).pptx
Ei kysymyksiä.

10 Omakannan kehittämisen tilannekatsaus, Soile Silvennoinen / Kela
Soile Silvennoinen kertoi Omakannan kehittämisen tilanteesta.
Esitys: 20191202_Omakanta_toimittajakokous.pptx
Ei kysymyksiä.

11 Reseptikeskuksen ja lääketietokannan tilannekatsaus, Kirsi Vainio /
Kela
Kirsi Vainio kertoi Reseptikeskuksen ja Lääketietokannan tilanteesta.
Esitys: 20191202_Resepti_toimittajakokous.pptx
Unicom-hanke on EU-rahoitteinen ja on valmisteluvaiheessa.
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Kysymys: Kari Heinonen / Kokonaislääkityksen kokonaisuuden tarkemmat
aikataulut?
Vastaus: Tällä hetkellä on ministeriön asettama selvitystyö menossa ja
tarkempaa aikataulua ei ole vielä antaa. Selvitystyö valmistuu alkuvuodesta
2020. Aikatauluista tiedotetaan myöhemmin.
Kysymys: Tommi Ollila (CGI) / Reseptin eteenpäinsopivuuden voi testata
samassa alaikäisten puolesta asioinnin testauksessa?
Vastaus: Kyllä.
Kysymys: Tommi Ollila (CGI) / eRes. viestinvälitysmuotojen muutoksesta;
onko tästä jotain tarkempaa kuvausta, mihin toimintoihin muutokset
kohdistuvat, niin voisi painottaa ko. toimintoja omatoimisessa testauksessa.
Vaikuttaako esim. välillä tiedonhallintapalvelu <-> Reseptikeskus jne?
Vastaus: Pääperiaatteessa kaikki haut ja uusimispyynnöt kannattaa ainakin
testata. Viestinvälitysmuutokset kohdistuvat kaikkeen toiminnallisuuteen, koska
alusta vaihtuu. Lähtökohtaisesti viestinvälityksen muutosten ei pitäisi vaikuttaa,
mutta testaus on tärkeää niin reseptin kuin Potilastiedon arkiston osalta.
Ottakaa yhteyttä heti, mikäli on jotain havaintoja.

12 Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tilannekatsaus, Hanne
Laukkanen / Kela
Hanne Laukkanen kertoi Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tilanteesta.
Vuoden viimeinen tietojärjestelmätoimittajien kyselytunti on tiistaina 10.12.2019
klo 12:30-14:30.
Esitys: 20191202_Sosiaalihuollon_asiakastiedon_arkisto_toimittaja.pptx
Ei kysymyksiä.

13 Muut asiat
Toimittajien tilanne
Sonja Ahvenjärvi /Acuvitec Oy, Acute: Työn alla on alaikäisen puolesta
asioinnin ylöspäin yhteensopivuuden testaus. Varsinainen toteutustyö tehdään
myöhemmin. 2016-määrityksen korotus alkaa alkuvuodesta 2020. A-todistus,
B-lausunto ja muut Kelaan välitettävät todistukset on toteutettu. Seuraavaksi
työstetään Trafin todistuksia. Ostopalveluvaltuutuksesta pyritään saamaan
pilotti käyntiin vielä joulukuun aikana.
Jani Peltovuori /Atostek Oy, eRA: 2016-määritysten mukaiset rakenteet on
yhteystestattu, vaatimustenmukaisuustodistus on olemassa. Optisen alan
rakenteita ollaan viemässä tuotantoon. Alaikäisten puolesta asiointi tehdään
kokonaan kerralla kuntoon, eli ei tehdä erikseen ylöspäin yhteensopivuuden
testausta. Todistukset olleet valmiita jo pitkään. Kuva-arkiston asioita
työstetään eteenpäin ja EKG-toteutuksen aikataulu kiinnostaa. Huolta on
yhteistestauksen vaatimuksista kuvantamisen liityntäpalvelun toteuttajalle, eli
tuleeko esim. Kanta-katselin testata erikseen kaikilla mahdollisilla
kuvantamisen kokoonpanoilla, mikä nostaa kustannuksia merkittävästi.
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Seppo Karhunen /CGI Suomi Oy, Pegasos: Ostopalvelut ovat valmiina ja
otetaan talvella/keväällä käyttöön. Kvarkin osalta yhteistestaus on käynnissä.
Yhteistestauksesta on noussut esille uutta toteutettavaa. 2016-tietosisällöt ovat
työn alla ja keväällä 2020 tulossa yhteistestaukseen. Alaikäisten puolesta
asiointi on määrittelyvaiheessa.
Maarit Martikainen /CGI Suomi Oy, Uranus: Ilmoittauduttu 2016yhteistestaukseen, vastausta odotetaan. Puolesta asioinnin
eteenpäinyhteensopivuus on omatoimisesti testattu ja nyt ollaan
ilmoittautumassa yhteistestaukseen. Varsinainen puolesta asioinnin toteutus on
menossa toteutukseen ja tavoite saada jo alkuvuodesta valmiiksi.
Sami Honkala / Kela: Kela todennäköisesti saa tällä viikolla
tarkastettua esitestit.
Arttu Tanner /Invian Oy: Sosiaalihuollon yhteistestaukseen menossa ensi
vuoden toisessa jaksossa.
Sami Kuusela / Oy Apotti Ab: Ensi vuodesta on tulossa kaikkien muutosten
osalta melko haastava. Apotti on jo 2016-määritysten mukainen järjestelmä,
mutta muuta tekemistä on paljon.
Hannele Lindeman / PPSHP, Esko: Alaikäisten puolesta asioinnin määrittelyt
ovat työn alla. Reseptin osalta yhteensopivuuden testaus tehdään huhtikuun
loppuun mennessä, muutoin myöhemmin. 2016-versionnosto on työn alla.
Lähete-hoitopalaute yhteistestauksen esitestaus on suoritettu ja yhteistestaus
alkamassa. Terveys- ja hoitosuunnitelma alkaa olla valmis. Lomakkeissa
otetaan UNA-lomakesovellus käyttöön ja viimeiset lomakkeet testataan
tammikuussa. Ostopalvelua ei ole vielä edes aloitettu (alueen yhteinen
ostopalveluratkaisu viivyttänyt toteutusta).
Juha Karvonen / Receptum Oy: Rajat ylittävän reseptin testausta tehty ja ensi
vuonna tuotantoon. Alaikäisten puolesta asioinnin toteutus on käynnissä, ja
tavoitteena päästä yhteistestaukseen alkuvuodesta 2020.
Sinikka Hurskainen /Tieto Finland Oy, Lifecare: Terveys- ja hoitosuunnitelman
kanssa päästy vauhtiin. Ostopalveluvaltuutuksesta odotetaan uusimpia teknisiä
määrittelyjä, minkä jälkeen jatketaan työtä. 2016- ja palvelupyyntöuudistusta
tehdään yhdessä ja ovat työn alla. Vaiheistusasetuksen mukaiset todistukset
tehty ja testattu. Kuolintodistukset, vapaamuotoinen lääkärintodistus ja Trafin
todistukset ovat työn alla. Alaikäisen puolesta asioinnin eteenpäin
yhteensopivuuden testaus tehdään huhtikuuhun mennessä. Kiireistä on.
Olavi Söderlund /Tieto Finland Oy, Dynamic Health: Ostopalveluratkaisun
käyttöönottoja tehdään koko ajan. Muutokset tuovat myös prosesseihin ja
toimintamalleihin muutoksia ja käyttöönotot ja niiden vaiheistus on haasteellista
(esim. kuvantaminen ja ostopalveluvaltuutus).
Julkaisuaikataulu
Pirjo Vuorikallas muistutti, että kanta.fi:ssä olevaa julkaisuaikataulua ei nyt ole
päivitetty, eli se ei ole täysin ajan tasalla. Päivitys tehdään, kun saadaan STM:n
kanssa 2020 vuoden Kanta-palvelujen tehtävien suunnittelu valmiiksi.

14 Seuraava kokous
Seuraava toimittajayhteistyökokous kutsutaan koolle alkuvuodesta 2020.
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15 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.38.

Liitteet

Esitysten aineistot (https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/kokousmateriaalit2019)

Jakelu

Osallistujat

Tiedoksi
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