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Toimittajayhteistyökokous, Kanta-palvelut
Aika

13.2.2020 klo 13-13.55

Paikka

Skype-kokous

Osallistujat

Kutsutut ja kuulolla oli n. 73 henkilöä

1 Kokouksen avaus, Sanna Kavén / Kela
Puheenjohtaja Sanna Kavén avasi kokouksen klo 13.00 ja toivotti osallistujat tervetulleeksi
toimittajayhteistyökokoukseen.

2 Ajankohtaista Reseptikeskus / Lääketietokanta, Harri Nurmi / Kela
Harri Nurmi kertoi Reseptikeskuksen ja Lääketietokannan tilanteesta.
Esitys: Resepti_toimittajakokous.pdf
Toivotaan tietoa siitä, että onko toimittajilla kiinnostusta yhteistyötapaamisiin, jossa voitaisi
keskustella laajemmin lääkityksen asioista (Varjo-tyyppinen yhteistyö).
Kysymys: Kari Heinonen / Mitä kuuluu Lääketietokannan rakenteen perustavanlaatuiselle
Suurelle Uudistukselle (ns. versio 2020)? Vai selventyykö tämä kevään aikana?
Vastaus: Lääketietokannan iso rakennemuutos todennäköisesti lykkääntyy hieman. Tässä
paketissa tulee pienempiä muutoksia. Suomi mukana Unicom-hankkeessa, jossa on
tavoitteena, että tuodaan mukaan uusia tunnisteita lääketietokantaan, josta tulisi
päällekkäistä työtä. Lääketietokannan jatkokehityksestä pyritään tiedottamaan enemmän
lähiaikoina.
Kysymys: Kari Heinonen / Jotain etukäteiskuulumisia siitä STM Lääkityslista selvityksestä?
Vastaus: Selvitys on menossa STM:n jatkokäsittelyyn tämän kuun lopussa. Tässä
vaiheessa ei ole asiasta tiedotettavaa. Maaliskuun alussa oletettavasti tulee lisää tietoja.

3 Potilastiedon arkiston tilannekatsaus, Sole Salmijärvi / Kela
Sole Salmijärvi esitteli Potilastiedon arkiston tilannekatsauksen.
Esitys: Potilastiedon_arkiston_tilannekatsaus.pdf
Nostettiin esille ehdotettu muutos hoitosuhteen varmistamisen käsittelysäätöihin.
Ehdotuksessa palvelutapahtumaa voitaisiin käyttää hoitosuhteen varmistamiseen jo 14
vuorokautta ennen sen voimaan tuloa. Tästä voi antaa palautetta Kanta-kehityksen
sähköpostiin.
Keskeisten terveystietojen osalta muistutuksena:
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-

Jos koostepoiminnan aloittamisen jälkeen ns. 2016-rakenteita käyttäviä tietosisällön
pakollisia tietoja puuttuu tai rakenne on tuotettu väärin, asiakirjan arkistointi ei
onnistu. Tarkastukset eivät ole tuotannossa päällä ennen koostepoiminnan
aloittamista.

-

Koostepoiminnan aloittamisen jälkeen ns. sekamalli ei ole mahdollinen (eli 2016määrittelykokoelmaa käyttävässä asiakirjassa ei voi olla 2014-määrittelyjen mukaisia
keskeisiä tietoja).

Kysymys: Hannele Hannula / Tuki 2014 tietosisältöjen mukaisille keskeisille terveystiedoille
tulee päättymään –koska?
Vastaus: Päivämäärää ei ole tässä vaiheessa päätetty. Vaiheistusasetuksen mukaan
kaikkien olisi pitänyt toteuttaa viime vuoden loppuun mennessä. Uudelleensertifiointi
vaikuttaa aikatauluun. Lisätietoa on tulossa.
Kysymys: Olavi Söderlund / Milloin uuden palvelupyynnöt tulevat mahdolliseksi
tuotannossa?
Vastaus: Yhteistestauksen jälkeen. Tämän vuoden aikana.
Kysymys: Sinikka Hurskainen / YHOS-dokumentin palauttamisesta, pyydetään lähinnä
koosteille muokattavaksi. Jos haetaan vain katseltavaksi, niin saattaa palauttaa vaikka 5
asiakirjaa. Olisiko mahdollista palauttaa vain uusin versio?
Lisätty vastaus kokouksen jälkeen: Arkiston oman käytön haku ja luovutushaku palvelupyynnöillä palautuu kaikki ei-kielletyt YHOS-asiakirjat. Keskeisten terveystietojen
haku palauttaa YHOS-asiakirjan Tiedonhallintapalvelun säännöin, eli viimeisimmän, jota ei
koske luovutuskielto. Käytännössä nykytoiminnallisuudella potilastietojärjestelmän tulee itse
suodattaa pois näkyvistä ”ylimääräiset” versiot.

4 Ajankohtaista yhteistestauksesta, Antti Lehtinen / Kela
Antti Lehtinen kertoi yhteistestauksen ajankohtaisia asioita.
Esitys: Ajankohtaista_Yhteistestauksesta.pdf
Kysymys: Maarit Martikainen / Saisiko Potilastiedon arkiston sanoman välitysmuutokseen
jotain tarkempaa testausohjeistusta, vai tuleeko testata kaikki tietosisällöt ja toimintoketjut?
Vastaus: Koko viestinvälitys on vaihdettu uuteen tuotteeseen. Hyvä olisi tehdä kattava
testaus.
Kysymys: Hannele Hannula / Määrittelyiden muutostestaus 2014-2016 yhteistestauksen
ohjeistuksessa mainitaan (testausvaiheen sisältö tarkentuu vuoden 2019 puolella) - mitä tälle
kuuluu (liittyy ristiintestaukseen)?
Lisätty vastaus kokouksen jälkeen: Määrittelyversion tasonnoston yhteistestaus sisältää
kaksi testausvaihetta: järjestelmätoimittajan ja Kelan välisen testauksen sekä
ristiintestauksen. Ristiintestaus sisältää 4 testitapausta. Kanta.fi-sivuilla oleva tiedosto tullaan
päivittämään ajan tasalle mahdollisimman pian.”
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5 Muut asiat
Kysymys: Sinikka Hurskainen / Pääosa Kanta-palveluissa on 2014 sisältöä. Miten tämä
eroaa esim. koostenäytöllä 2016 sisällöstä?
Lisätty vastaus kokouksen jälkeen: Diagnoosin 2016-vaiheistuksen rakenteella tuotetuista
tiedoista koostekantaan poimitaan tietosisältömäärittelyn THL/Tietosisältö – Diagnoosit
(versio 1.2.246.537.6.12.2012.333.2) mukaiset tiedot. Jos tietosisällön pakollisia tietoja
puuttuu tai rakenne on tuotettu väärin, asiakirjan arkistointi ei onnistu.
Diagnoosin 2014-vaiheistuksen rakenteella tuotetuista tiedoista koostekantaan poimitaan
rajoitettu joukko tietoja. Jos pakollisia tietoja puuttuu, diagnoosista poimitaan vain
syntykontekstin tiedot.
Kaikki koostekantaan poimitut tiedot palautetaan 2016-vaiheistuksen mukaisessa
rakenteessa. Myös syntykontekstin tiedot palautetaan. Hakevan järjestelmän toteutuksesta
riippuu, miten tietoja koostenäytöllä näytetään. Esim. syntykontekstin tietojen perusteella on
mahdollista tuottaa linkki 2014-vaiheistuksen diagnoosin asiakirjaan, vaikkei yksityiskohtaisia
tietoja koostepalautuksessa ole saatavissa.
Riskitiedoissa periaate on sama kuin diagnoosilla. Rokotuksista 2014-vaiheistuksen
rakenteisia tietoja ei poimita, vaan poimitaan syntykontekstin tieto. Muista keskeisistä
terveystiedoista 2014-vaiheistuksen tietoja ei poimita lainkaan.
Periaate on kuvattu koosteiden CDA R2 määrittelyssä yleisellä tasolla:
Luku 2.5:
Diagnoosien, riskien ja rokotusten koostetiedot poimitaan 2016 vaiheistuksen mukaisista
CDA R2 asiakirjoista alkaen. Lisäksi diagnoosien, riskien ja rokotusten koostetietoja
poimitaan vanhemmasta materiaalista: tällöin poiminta tehdään suppeammalla tietosisällöllä
ja kevennetyin tarkastuksin. Osa tiedoista poimitaan näyttömuodosta ja jotkin 2016vaiheistuksen tietosisällön pakolliset tiedot voivat jäädä tyhjäksi.
…
2016-vaiheistusta aikaisemman aineiston palautuksen erityispiirteet
-

Vanhojen diagnoosi- ja riskitietojen osalta tietosisältö-entryn sisältö on suppeampi
kuin 2016-vaiheistuksen diagnoosi- ja riskitietojen. Näyttömuodosta poimitut tiedot
palautetaan loogisesti vastaavassa rakenteisessa osassa.

-

Seuraavat 2016-vaiheistuksen mukaan diagnoosin tietosisällössä pakolliset tiedot
saattavat puuttua vanhassa aineistossa. Skeeman vaatiessa näissä kohdin
palautetaan nullFlavor.

o

diagnoosin tai käyntisyyn nimi (tunniste 21)

o

diagnoosin tai käyntisyyn episoditunnus (tunniste 9)

-

Kaikille vanhoille diagnoositiedoille asetetaan käyntisyy = false (diagnoosin
tietosisältö, tunniste 23)
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2016 vaiheistusta aikaisemman määrittelyn mukaisten diagnoosi-, riski- tai
rokotustietojen osalta voi tietosisältö-entry puuttua kokonaan ja tällöin palautuu vain
syntykontekstin tiedot sisältävä entry.

Omakannan puolella tiedot tullaan koostenäytöillä näyttämään siltä osin kuin ne ovat
saatavissa (2014- ja 2016-vaiheistuksen tietoja ei erotella). Diagnoosin ja riskin tiedoissa ei
tuoteta linkkiä asiakirjaan niille diagnooseille, joista ei ole saatu poimittua mitään.
Rokotuksen tiedoissa linkki tuotetaan.
Kysymys: Maarit Martikainen / Tänään piti saada tarkempaa aikataulua alaikäisen puolesta
asioinnin tuotantoaikatauluihin. marraskuun materiaalissa terveydenhuollon piti olla
tuotantovalmiudessa toukokuun alussa.
Vastaus: Huhtikuun loppuun mennessä pitää olla testattu eteenpäin yhteensopivuus tai koko
toiminnallisuus kaikilla järjestelmillä. Kun on varmistettu, että eteenpäin yhteensopivuus on
todennettu kaikkien järjestelmien osalta, voimme siirtää Reseptikeskuksen ja
apteekkijärjestelmien muutokset tuotantoon.
Reseptissä tavoiteaikataulu käyttöönotolle touko-kesäkuussa (tarkkaa päivämäärä ei vielä
tiedossa). Terveydenhuollossa tulee olla käytössä tuotannossa vähintään reseptin eteenpäin
yhteensopiva versio kesäkuun loppuun mennessä. Kirjallinen ohjeistus ja tuotannon
aloitusaikataulua täsmennykset ovat tulossa terveydenhuollolle lähiaikoina.

6 Seuraava kokous
Seuraavat toimittajayhteistyökokoukset
-

1.4.2020, klo 9-11.30

-

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

7 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.55
Liitteet

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

Jakelu

Osallistujat

Kela
Kanta-palvelut
PL 450, 00056 Kela

