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Kanta-palvelut, toimittajatapaaminen
Aika

5.6.2020 kello 9–11.30

Paikka

Skype

Osallistujat

Kutsutut ja kuulolla oli n. 72 henkilöä

1 Kokouksen avaus, Sanna Kavén / Kela
Puheenjohtaja Sanna Kavén avasi kokouksen klo 9.04 ja toivotti osallistujat tervetulleeksi
toimittajayhteistyökokoukseen. Esiteltiin Kanta.fi-sivuille päivitetyn julkaisuaikataulun
muutokset.

2 Huoltajan asiointi alaikäisen lapsen puolesta, Anna Kärkkäinen / SM
Anna Kärkkäinen kertoi huoltajan asioinnista alaikäisen lapsen puolesta.

Esitys: Puolesta asiointi_toimenpiteet_toimittajakokous 5.6.2020.pptx

Hannele Lindeman: Onko aikataulusta mitään aavistusta, milloin ikärajaan saadaan
päätös?
Vastaus: Tämän tulee liittymään laajempaan kokonaisuuteen lainsäädännössä ja vaatii
laajemman työn, että saadaan lainsäädäntöön. Tästä syystä aikataulua ei osata tällä hetkellä
antaa.

Hannele Hannula: Monella toteutukset jo pitkällä. Vaikka ikäraja poistetaan, niin tekemistä
voidaan kuitenkin jatkaa? Entä siirtyykö käyttöönoton takaraja?
Vastaus: Lainsäädäntöasia on selvityksessä. Eli toteutus voi olla kuten määrityksissä on
kuvattu, mutta 12 v oletusikärajaa ei voi ottaa käyttöön. Eli kehitys voi jatkua nykyiseltä
pohjalta. . Käyttöönottoajankohtaa ei säädetä laissa- Tämä on tärkeä asia otettavaksi
käyttöön. Käyttöönotoissa edetään nyt julkaistuilla aikatauluilla

Kari Heinonen: Miten asia menee vanhojen merkintöjen osalta?
Vastaus: Vanhoissa asiakirjoissa olisi käytetty 10v ikärajaa joka tapauksessa ja se ei poistu
eikä muutu tässä yhteydessä. Toiminnallisten määrittelyjen päivitys on työn alla THL:ssä
(myös koodiston päivitys, mutta koodeihin ei ole tulossa muutoksia vaan selitteisiin) ja sieltä
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on vain poistumassa 12 vuoden ikäraja koskien oletusarvoa alle 12-vuotiaita. Koulutus on
tulossa 3.9.2020 ja siinä huomioidaan nämä muutokset.

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

Esitys: 20200605_Potilastiedon_arkiston_tilannekatsaus.pptx

Kysymys: Kerätäänkö koostepoiminnan yhteydessä tehtävän validoinnin hylkäyksistä
tilastotietoja tuotantotoiminnassa, miten ajatellaan tiedottaa havaituista yleisemmistä
ongelmista (vrt. lääketietokannan versiotiedon sangen pitkään "kummitellut" virheellisyys
resepteissä)?
Vastaus: Kelassa seurataan lokeja, ja ilmoitetaan ongelmista palvelunantajille ja
potilastietojärjestelmätoimittajille merkittävistä virheistä.

Kysymys: Entä palvelutapahtumauudistuksen ulottuvuudet reseptikeskuksen suuntaan?
Vastaus: Palvelutapahtumauudistus on vielä alkuvaiheessaan, tervetuloa kuulemaan
asiasta lisää syksyn läpikäynteihin, ilmoittautumiset: https://www.lyyti.in/PTApalvelutapahtuma

Kysymys: OSVA 1:sen suhde OSVA2:seen? Jos toimittaja on tehnyt OSVA1:sen, tuleeko
järjestelmän päivittää versionsa OSVA2:seen ja jos, niin millä aikavälillä?
Vastaus: Ostopalveluratkaisu 1.0 ja 2.0 toimivat rinnakkain alkuvaiheessa. Eri versioiden
käytöstäpoistumisaikatauluista tiedotetaan erikseen.

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

Kysymys: Onko antaa arviota aikataulusta "varsinaisen" lääkityslistan (=
Reseptikeskuksesta PTJ:lle palautuvan koostedatan) määrittelyn luonnokselle ?
Vastaus: Menossa ministeriölle kommenteille konsepti, jonka jälkeen voidaan antaa
aikatauluarviot ja etenemissuunnitelmat.

Kysymys: Onko rakenteisen annostelun jatkokehitykselle, siis esim. tuettujen
annostelumallien laajentaminen ja useammat annostelukaudet, aikataulua? Varsinainen
CDA-rakennehan elementtiensä puolesta teknisesti mahdollistaisi näistä ainakin osan jo
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äskettäin julkaistun määrittelyn puitteissa.
Vastaus: Myös tässä konseptoinnin pitää valmistua, jotta päästään etenemään. Nyt tehdään
vain rakenteista annostusta (vaihe 1). Seuraavassa vaiheessa rajapintoja. Syksyn puolella
pystytään tarkentamaan aikataulua.

Kommentti: Konseptoinnissa ei ole mainintaa rakenteisen annostuksen. laajentamisesta,
sitä käsitellään ikäänkuin tulisi kerralla kattavasti valmista
Vastaus: Kerralla ei tule kattavasti valmista.

Jyrki Jaakkola: Keskiviikkona rikkoontui tuotanto, koska yhteyspisteen rajapinta oli
muuttunut. Tästä ei oltu tiedotettu. Aiemmin palautti tiedon että on ”online” ja alkoikin
palauttaa tiedon mitä palveluja käytössä (ms.eresepti.kanta.fi ms_util). Tarvittaisi tietoa
aikaisemmin. Tästä on tehty tiketti Kanta-tukeen. Tämä ei koskenut vain reseptiä vaan tämä
virhe esti kaiken Kanta-liikenteen. Nyt kuormantasaus ohitettu.
Vastaus: Rajapintojen ei pitänyt muuttua viestinvälityksen päivityksessä. Palvelupäällikkö
Tiina Penttinen pahoitteli asiaa ja lähtee selvittämään sitä.

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

Aineisto: 20200605_Kuva_aineistojen_arkiston_tilannekatsaus.pptx

Ei kysymyksiä.

6 Asiakas- ja potilastietojen luovutustenhallinnan muutoksista Kantapalveluissa, Pia Pullinen & Riitta Tuomaala / Kela
Pia Pullinen ja Riitta Tuomaala esittelivät tilannekatsauksen luovutuksenhallinnan
muutoksista Kanta-palveluissa. Avoimia asioita on vielä paljon ja toteutusta suunnitellaan ja
tehdään lakiluonnoksen pohjalta. Osallistujille tehtiin kysely aikataulusuunnitelmaa ja
suunnitelmia.

Aineisto: 20200605_Kanta-Palvelut_Asiakastietolaki_Luovutuksehallinta.pptx

Kommentit:



Kysymys ei ole vain SSO:sta vaan myös potilaskonteksti pitää olla yhteinen
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7 Käyttöönottojen uusi ohjausmalli, Jaana Taina / Kela
Jaana Taina esitteli käyttöönottojen uuden ohjausmallin.

Outi Sippo-Purma: Avaimet käteen -paketit käytössä ja otetaan parhaassa tapauksessa
käyttöön muutamassa päivässä. Kuinka aikaisin tieto käyttöönotosta tarvitaan?
Vastaus: Ilmoituksen voi tällaisissa tapauksissa tehdä heti kun käyttöönotosta tiedetään.
Ilmoittamisella haetaan sitä, että tuleeko tietylle ajanjaksolle laajoja käyttöönottoryppäitä.
Näitä nykyisiä hyvin toimivia avaimet käteen -käytäntöjä ei tällä uudistuksella haluta
vaikeuttaa, hidastaa tai estää.

8 Muut asiat
Tilanteet ja muut kommentit:



Hannele Lindeman Esko Systems Oy:
2016-versionnosto on edennyt, ja kohta ollaan siirtymässä yhteistestausvaiheeseen.
Alaikäisen puolesta asioinnin eteenpäin yhteensopivuus on toteutettu keväällä, ja
seuraavaksi lähdetään toteuttamaan varsinaista alaikäisen puolesta asioinnin
toteutusta. Myös vaatimuksenmukaisuustodistus on uusinnassa. Työn alla on lisäksi
ostopalvelutoimiinnallisuus. Luovutuksenhallintamuutoksissa kansallinen
käyttöliittymä on tarpeen, koska muutoksia ei ole aikaa toteuttaa Eskooon ennen
tammikuun alkuun. Lähete-palaute on melkein valmis, työn alla on vielä uuden
luovutusilmoituksen toteutus. Terveys- ja hoitosuunnitelman toteutus jatkuu 2016versionoston ja alaikäisen puolesta asioinnin toteutusken jälkeen. Eskossa otetaan
UNA-lomakesovellus käyttöön syyskuussa.



Seppo Karhunen CGI:
Alaikäisen puolesta asioinnin eteenpäin yhteensopivuuden kattava versio
sähköisestä reseptistä on levityksessä asiakkaille. Samassa versiossa on mukana
kuvantamisen toiminnallisuuksia. Työn alla ovat alaikäisen puolesta asioinnin
toteutus ja 2016-vaiheistuksen toteutus. Lähete-palaute on jo käytössä. UNAlomakepalvelun käyttöönotot PSSHP:ssä ovat alkamassa



Tommi Ollila CGI Uranus:
Alaikäisen puolesta asioinnin eteenpäin yhteensopivuuden version käyttöönotot
alkamassa. 2014/2016 yhteistestaus on menossa; fysiologisten mittausten arkistointi
on toteutuksessa ja sen osalta on yhteistestausvalmius syksyllä.

Muistio

5 (6)
3/2020

Kanta-palvelut

5.6.2020



Sonja Ahvenjärvi Acute:
Tuotannossa reseptin eteenpäin yhteensopivuus. Työstetään asiakirjojen
versionnostojen kanssa. Vaatimuksenmukaisuustodistus syksyllä. LILM kanssa
työskennellään myös.



Outi Sippo-Purma Atostek:
Alaikäisten puolesta asiointi valmis. Odotetaan että lokakuussa ensimmäinen
käyttöönotto. Lähete/palaute testattu ja syksyllä ensimmäisiä käyttöönottoja.
Terveys- ja hoitosuunnitelma on kehityksessä.



Kimmo Rissanen Mediconsult
Reseptin eteenpäin yhteensopiva versio on jakelussa. Työn alla on varsinainen
alaikäisen puolesta asioinnin toteutus: esitestausta ollaan tekemässä, mutta nyt
tulee muutoksia. Ostopalveluvaltuutuksen yhteistestaus on käynnissä, mutta ei ole
edennyt. 2016-vaiheistuksen tasonnostotyöt on aloitettu ja yhteistestaus syksyllä.
Työn alla on myös terveys- ja hoitosuunnitelma. B-lausunnon yhteistestaus odottaa
Kelan todistusta.



Mikko Haukilahti Enter (Assistant)
Työn alla on alaikäisen puolesta asioinnin toteutus ja vaatimuksentodistuksen
uusiminen. Alaikäisen puolesta asioinnin eteenpäin yhteensopivuus on toteutettu.
Vietiin tuotantoon, mutta otettiin takaisin johtuen aikataulumuutoksista. Suun
terveydenhuollon 10/2018 muutokset hyväksytty yhteistestauksesta ja todistuksen
tultua viedään tuotantoon. SV6 ja SV67 menossa ehkä syksyllä tuotantoon asti.



Timo Valli, Promeda Oy
Atostekin kautta asiakkaat liittyvät ja mennään heidän aikatauluilla. Ostopalvelu
tulossa ensimmäisen kanssa käyttöön. Optometrian rakenteinen arkistointi tulossa.
Haasteena on saada levitetyksi alaikäisen puolesta asioinnin toiminnallisuuden
sisältävä versio kaikille asiakkaille Q4/2020 aikana



Olavi Soderlund Tieto Oyj (Dynamic Health)
Alaikäisen puolesta asiointi on toteutuksessa, samoin 2016-vaiheistuksen mukainen
toteutus sekä vaatimuksenmukaisuustodistuksen uusiminen. Työn alla on myös
lausuntojen edistämistä ja ostopalvelutoiminnallisuus palveluntuottajan toiminnot
erityisesti tukipalveluiden osalta.
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9 Seuraavat kokoukset
Seuraavat kokoukset ovat:

Kela
Kanta-palvelut
PL 450, 00056 Kela



24.8.2020 klo 9–11.30



1.10.2020 klo 9–11.30



18.12.2020 klo 9–11.30

