Muistio

1 (7)
5/2020

Kanta-palvelut

1.10.2020

Toimittajayhteistyökokous, Kanta-palvelut
Aika

1.10.2020 klo 9–10.55

Paikka

Skype

Osallistujat

Kutsutut ja kuulolla oli n. 94 henkilöä

1 Kokouksen avaus, Sanna Kavén /Kela
Puheenjohtaja Sanna Kavén avasi kokouksen kello 9.00 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi
toimittajayhteistyökokoukseen.

Esitys: 20201001_tilaisuuden_muutasiat.pdf.

Alaikäisten puolesta asioinnin käyttöönotto voidaan aloittaa suunnitellusti 1.10. Kantapalvelut ovat aloittaneet tuotannon.

2 Lääkehoidon tiedonhallinnan kehittämiskokonaisuuden esittely, Sari
Palojoki ja Riikka Vuokko / STM
Sari Palojoki /Riikka Vuokko esitteli lääkehoidon tiedonhallinnan kehittämiskokonaisuutta

Esitys: 20201001_STM_Tiedonhallinta lääkeasioiden
tiekartassa_tilannekatsaus_lokakuu_2020.pdf

Kysymys Kari Heinonen Tietoniksi: Millä aikataululla saataville tulee varsinaisen
"lääkityslista-asiakirjan" (edes alustava) määrittely? So. millainen data saadaan
Reseptikeskuksesta ko. palvelupyynnön vastauksena.

Vastaus: Harri Nurmi /Kela: Nyt konseptin valmistumisen jälkeen toisen vaiheen suunnittelu
on käynnissä. Syksyn aikana järjestetään ensimmäinen työpaja kehittämistyöstä
kiinnostuneille. THL kuvaamassa tietosisältöä, Kela toiminnallista määrittelyä ja rajapintoja,
tämä siis tiiviissä yhteistyössä. Kehittämisestä ja aikatauluista tarkemmin reseptin
tilannekatsauksessa.
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3 Ajankohtaiset asiat, Anna Kärkkäinen / STM
Anna Kärkkäinen esitteli ajankohtaisia asioita

Asiakastietolain tilanne

Laki ohjaa vahvasti Kanta-palveluiden toimintaa. Tavoitteena oli saada hallituksen esitys
eduskuntaan syyskuussa, mutta eduskuntakäsittelyn aikataulu marraskuulle, jotta lain
toimeenpanon vaatima riittävä rahoitus voidaan varmistaa.

Lain voimaantulo ei ole siirtymässä, eli voimaantulo on yhä 1.4.2021. Lain voimaatuloon
liittyvää työtä, muun muassa kansallisen käyttöliittymän rakentamista, jatketaan tästä syystä
Kelassa aiemman aikataulun mukaisesti.

Kysymys/ Maarit Martikainen CGI: Onko huomioitu, että Asiakastietolaki vaatii muutoksia
myös potilastietojärjestelmiin?

Vastaus: Tämä on tiedostettu. Tämän vuoksi palvelunantajia varten ollaan rakentamassa
kansallista käyttöliittymää. Laissa on myös siirtymäaikoja eri kokonaisuuksille.

Kommentti Maarit Martikainen CGI: Kansallinen käyttöliittymä ei riitä muutostarpeen
siirtämiseksi kaikkien potilastietojärjestelmien osalta

ICT-toimittajatilaisuus: ajankohtaista sote-tiedonhallinnasta

STM järjestää ICT-toimittajille ajankohtaistilaisuuden.26.10. kello 10–12. Lisää tietoa
tapahtumasta STM:n nettisivuilla: https://stm.fi/tapahtumat/2020-10-22/ict-toimittajatilaisuusajankohtaista-sote-tiedonhallinnasta

4 Ajankohtaista DVV:llä, Jari Pirinen / DVV
Jari Pirinen esitteli DVV.n ajankohtaisia asioita

Materiaali: 20201001_Ajankohtaista_DVV.pdf

Ei kysymyksiä.
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Kysymys Kari Heinonen Tietoniksi: Miten DVVssä varmistetaan etukäteen uudempien
varmennealgoritmien yhteensopivuus (vrt. se citrix juttu)?

Vastaus: Citrix-tapauksessa algoritmi tai standardi ei muuttunut, vaikka avainpituus muuttui.
Tässä yhteydessä yksi tuote ei ollut yhteensopiva pidemmän avainpituuden kanssa. Tämä
yhteensopivuusongelma ei ollut etukäteen tiedossa. Kun avainpituus tai siru muuttuu, DVV
toimittaa testikortteja asiakkaille, jotta asiakkaat pääsevät testaamaan niitä etukäteen eri
järjestelmissään. DVV:llä ei ole resursseja eikä mahdollista testata yhteensopivuutta kaikkien
järjestelmien kanssa, tästä syystä asiakkaille toimitetaan testikortteja.

5 Reseptin tilannekatsaus, Harri Nurmi / Kela
Harri Nurmi esitteli Reseptin tilannekatsauksen.

Materiaali: 20201001_Resepti_toimittajakokous.pdf

Reseptin määrittelysivujen muutos kanta.fi-sivustolla julkaistaan lähipäivinä. Huomioitavaa
että saavutettavaksi muutetut dokumentit näyttävät erilaisilta kuin ennen.

Lääkityslistan kehittämisestä tietoa kanta.fi:ssä:
https://www.kanta.fi/ammattilaiset/kansallinen-laakityslista

Ilmoittautuminen mukaan lääkityslistan kehittämisen työpajoihin
https://www.lyyti.fi/reg/Kansallisen_laakityslistan_kehityksesta_kiinnostuneet_0091.

Kysymyksiä Kari Heinonen Tietoniksi: Kysymyksiä jälkikäteen vastattavaksi koskien
kansallinen lääketietovaranto -projektia:

1. Miten se asemoituu Kelan Lääketietokannan määrittelyihin nähden ? Onko julkaistuun
2022-versioon tulossa korjausta esim. saatavuushäiriöiden esittämiseen?

2. Miten se asemoituu SPOR-hankkeeseen (sikäli jos/kun tämä etenee valmisteiden
sisällöllisiin tietoihin) nähden ?

3. Onko ajateltu että lääketietovarannon kautta tulisi saataville myyntilupadokumenttiin
liittyvää tietosisältöä (esim SPCltä, ehkä olennaisia kohtia poimittuna rakenteellisena)?
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Vastaus: Lääketietovaranto on Fimean vastuulla, vielä ei ole mitään päätöstä
lääketietovarannon rakentamisesta.

6 Luovutustenhallinnan muutosten tilannekatsaus, Riitta Tuomaala ja
Pia Pullinen/ Kela
Riitta Tuomaala ja Pia Pullinen esittelivät luovutustenhallinnan muutosten tilannekatsauksen.

Materiaali: 20201001_Luovutustenhallinnan muutosten tilannekatsaus.pdf

Ei kysymyksiä.

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

Esitys: 20201001_Potilastiedon_arkiston_tilannekatsaus.pdf

Kysymys Kari Heinonen Tietoniksi: Käyttääkö 2020-vaiheistus edellistä tuoreinta Headermäärittelyä?

Vastaus: Kyllä käyttää.

Kommentti Maarit Martikainen CGI: Vaikuttaa kyllä PTJ toimintaan. Kommentti siis
tammikuun AT-ympäristön muutoksiin liittyen.

Vastaus: Sovittiin, että Maarit lähettää asiasta lisää tietoa Sole Salmijärvelle.

8 Ajankohtaista yhteistestauksesta, Kaisa Penttilä / Kela
Kaisa Penttilä esitteli ajankohtaiset asiat yhteistestauksesta.

Materiaali: 20201001_Ajankohtaista_yhteistestauksesta.pdf

Ei kysymyksiä.
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9 Muut asiat
Järjestelmätoimittajien tilanteet ja kysymyksiä:

CGI Katja Kupitsa ja Tommi Ollila: Alaikäisen puolesta asioinnin
yhteistestaustestausvalmistelut ovat hyvässä vauhdissa. PTA-määritysversion nosto 2016vaiheistus mukaiseen tasoon on käynnissä.Rokotusten tallennus 2016-tasoon on menossa
yhteistestaukseen. Fysiologisten mittausten esitestitapaukset on hyväksytty.

Tieto Sinikka Hurskainen: Käynnissä on 2016-tasonnoston testaus, samalla
palvelupyyntöuudistuksen käyttöönotto. Seuraavaksi panostetaan alaikäisen puolesta
asioinnin toteutukseen.

Kysymys: Miten palvelunantaja saa tiedon siitä, onko henkilö informoitu uuden
asiakastietolain mukaisesti. Toiveena saada lisää tietoa kansalllisesta käyttöliittymästä ja
sen käytöstä.

Vastaus: Kansallisen käyttöliittymän Luotaimen avulla voi hakea henkilön ja sitä kautta
saada ajantasaisen tiedon uudesta Kanta-informoinnista. Olemme lähiaikana järjestämässä
järjestelmätoimittajille keskustelutilaisuutta, jossa yhtenä asiana on Luotain, sen
toiminnallisuudet ja käyttö. Tietojärjestelmätoimittajat saavat kutsun tilaisuuteen.

Esko Systems Hannele Lindeman: Alaikäisen reseptin yhteensopivuus on tuotannossa.
Kehittämisessä lähete-palaute on yhteistestauksen esitestivaiheessa, mukana on myös uusi
LILM. Tasonnoston 2016-vaiheistuksen yhteistestauksen esitestejä ollaan tekemässä.
Tasonnoston jälkeen alaikäisen puolesta asioinnin totetutus jatkuu.

Kysymys: Moni PTJ on tulossa tasonnoston yhteistestauksen. Onko yhteistestauksessa
tarpeeksi resursseja tarkastuksiin nyt, kun vaatimuksentodistuksia on vanhenemassa.

Vastaus: Vaatimuksentodistuksen vanheneminen otetaan huomioon yhteistestauksissa. Jos
yhteistestauksen tarkastukset ovat viivästynet, tämä ei vaikuta vanhenemiseen.

Acute Sonja Ahvenjärvi: Käynnissä on 2016-vaiheistuksen tasonnoston yhteistestaus.
Alaikäisen puolesta asioinnin toteutus ja yhteistestaus on aikataulutettu.
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Kysymys OSVA2 ja puolesta-asiointi. Onko OSVA2 kytketty puolesta-asioinnin
toteutukseen ja yhteistestaukseen eli pitäisi olla yhtä aikaa testissä.

Vastaus: Nämä ovat erilliset testattavat asiat.

Mediconsult Kimmo Rissanen: Alaikäisen puolesta asiointi on melkein valmis reseptin
osalta. Myös 2016-tasonnosto on melkein toteutettu, lokakuun aikana ilmoittaudutaan
yhteistestaukseen. Kehityksessä on myös terveys- ja hoitosuunnitelma ja ajotodistus.

Epäilyssä on, että asiakastietolain muutos info- ja suostumuslomakkeiden palautumiseen
saattaa vaikuttaa PTJ:n toimintaan.

Kysymys: Missä on ohjeistettu, että paperitulosteita luovutettaessa palvelunantaja tarkastaa
kiellot?

Vastaus: Paperikopiona tehtävä luovutus ja siihen liittyvä luovutusilmoitus kerrotaan PTAtoimintamalleissa.

Täydennetty kokouksen jälkeen: Asiaa on käsitelty Potilastiedon arkiston
toimintamallit -ohjeessa, luku 11.1 Potilasasiakirjojen luovuttaminen.
Toimintamallit THL:n sivustolla: https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-jaterveysalalla/ohjeet-ja-soveltaminen/toimintamallit-ja-tavat

Abilita Matias Värnå: Alaikäisen puolesta asioinnin toiminnallisuus on aloittanut
tuotannossa. 2016-tasonnoston yhteistestaus on alkamassa lokakuun aikana. Työn alla on
vielä suun terveydenhuolto, ostopalveluratkaisu ja lähete-hoitopalaute.

UNA Mia Mantere UNAn sähköisiä todistuksia on pilotoitu tuotannossa, ja koko Suomen
alueella useat sairaanhoitopiirit valmistelevat käyttöönottoja. Lokakuussa 2020 julkaistaan
versio 1.1, jossa on mukana kaikki Kelaan toimitettavat lomakkeet.

Entteri (Assident) Mikko Haukilahti Alaikäisen puolesta asioinnin toteutus on
esitestivaiheessa, seuraavaksi sen yhteistestaus ja vaatimuksentodistuksen päivitys.

10 Seuraavat kokoukset
Seuraavat kokoukset ovat:
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5.11.2020 kello 9–11.30



18.12.2020 kello 9–11.30.

11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.55.

Jakelu

osallistujat (kanta.fi)

Kela
Kanta-palvelut
PL 450, 00056 Kela

