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Kanta-palvelut, toimittajatapaaminen
Aika

24.8.2020 kello 9–10.50

Paikka

Skype

Osallistujat

Kutsutut ja kuulolla oli n. 76 henkilöä

1 Kokouksen avaus, Pirjo Vuorikallas / Kela
Puheenjohtaja Pirjo Vuorikallas avasi kokouksen klo 9.00 ja toivotti osallistujat tervetulleeksi
toimittajayhteistyökokoukseen. Huomioitavaksi nostettiin nykyinen kansallinen koronatilanne
ja kansalaisten palaute siitä, että tiedot eivät näy Omakannassa tarpeeksi nopeasti. Tähän
liittyen toiveena, että järjestelmätoimittajat tarkistaisivat asiakkaidensa kanssa, ettei
prosessiviiveiden lisäksi ole mitään teknisiä viiveitä. Puheenjohtaja kertoi myös, että syksyllä
työstetään STM:n johdolla sote KA kehittämispolkuja ja Kanta tiekarttoja. Näistä tarkemmin
seuraavissa kokouksissa.

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

Esitys: 20200824_Potilastiedon_arkiston_tilannekatsaus.pptx

Potilastiedon arkiston kanta.fi-sivun päivittämisessä on ollut viive näiden osalta, pitäisi olla
viimeistään huomenna 25.8.2020 kunnossa:
- Arkiston esimerkkiasiakirjat ja -sanomat.zip
- Potilastiedon arkiston CDA R2 Header

Kysymys / Hannele Hannula: Koska saamme tarkempia kansallisen käyttöliittymän
rajapinta kuvausta? Senhän voisi integroida PTJ:iin
Vastaus: Kansalliseen web-käyttöliittymän ei ole suunnitteilla varsinaisesti rajapintaa
PTJ:stä esim.käyttäjähallinnan integroimista varten, koska arveltiin, että integrointi vaatisi
PTJ-päästäkin suhteellisen paljon työtä, jota tällä käyttöliittymällä nimenomaan pyritään
välttämään.
Käyttöliittymään tulee kuitenkin suomi.fi-tunnistus ja suomi.fi-valtuutukset. Olettamamme
mukaan sitä voi PTJ:stä käsin käyttää selaimella, käyttäen kirjautumiseen samoja kortteja,
jotka sote-henkilöstöllä on muutenkin käytössä.
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Arkiston (Tahdonilmaisun) uudet rajapinnathan ovat PTJ:lle käytettävissä siinä missä
käyttöliittymällekin.

4 Ajankohtaista THL:stä, Juha Mykkänen / THL
Juha Mykkänen esitteli THL:n ajankohtaiset asiat.

Materiaali: THL-ajankoht-2020-08-21-02.pptx

Ei kysymyksiä.

5 Ajankohtaista DVV:llä, Jaripekka Turtiainen / DVV
Jaripekka Turtiainen esitteli DVV:n ajankohtaiset asiat sähköisestä allekirjoituksesta.

Materiaali: Kanta toimittajayhteistyökokous DVV 2020-08-24.pptx

Ei kysymyksiä.

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

Materiaali: 20200824_Resepti_toimittajakokous.pptx

Lisää lääkityslistan ajankohtaisista aiheista voi lukea:
https://www.kanta.fi/ammattilaiset/kansallinen-laakityslista

Kysymys / Tommi Ollila: Mikä on eReseptin alaikäisen puolesta-asiointiin liittyvien
tyylitiedostojen päivityksen tilanne? Näitä ei ole vielä PTJ toimijoille julkaistu. (Alaikäisen
puolesta-asioinnin yhteydessä Kelalla on ollut työlistalla päivittää paperisen
reseptilomakkeen tyylitiedostoon uudeksi elementiksi alaikäisen kannanotto (paperituloste
mm. häiriötilanneprosessia varten))
Vastaus: Tyylitiedostot ovat vielä valitettavasti testauksessa, yritämme hoputtaa näiden
valmistumista edelleen.
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5 Kuva-aineistojen arkiston tilannekatsaus, Milla Rosenlund / Kela
Milla Rosenlund esitteli Kuva-aineistojen arkiston tilannekatsauksen.

Aineisto: 20200824_Kuva-aineistojen_arkiston_tilannekatsaus.pptx

Ei kysymyksiä.

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

Materiaali: 20200824_Ajankohtaista_yhteistestauksesta.pptx

Ei kysymyksiä.

8 Muut asiat
Ammattilaisten osuudessa Kanta.fi-sivuilla tarjotaan tietoa Kanta-palvelujen kehittämisen ja
käyttöönottojen painopisteistä:
https://www.kanta.fi/ammattilaiset/painopisteet

Tilanteet ja muut kommentit:



Seppo Karhunen CGI:
Alaikäisten puolesta asioinnin eteenpäinyhteensopiva versio julkaistiin keväällä /
kesän alussa ja on kunnossa. Työstetään Omni 360 tällä hetkellä ja kiihdytetään
käyttöönottoja 2020-2021. Korona on oletettavasti vienyt asiakkaiden voimavaroja ja
esimerkiksi koosteiden kehityksestä ei ole ollut aktiivista keskustelua.



Tommi Ollila CGI Uranus:
Omni 360 tekeminen näkyy myös erikoissairaanhoidon puolella. Alaikäisten puolesta
asioinnin yhteistestauksen esitestaukset on tehty ja yhteistestaus on alkamassa.
Potilastiedon arkiston esitestit on tehty aiemmin ja odotetaan Kelan tarkastusta.
Eteenpäinyhteensopiva versio on toimitettu vuoden alussa ja käyttöönotettu.
Arkistoon liittyviä projekteja käynnissä: 2016-tasonnosto on yhteistestauksessa,
fysiologisten mittausten arkistoinnissa ilmoittauduttu yhteistestaukseen ja testiketjut
ovat tarkastusjonossa (yhteistestauksen testitapauksia ei ole vielä saatu).
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Sinikka Hurskainen Tieto Oyj (Lifecare)
Resepti alaikäisen puolesta asioinnin yhteensopiva versio on toimitettu asiakkaille
(julkaistu keväällä). Tasonnosto 2016-vaiheistukseen on käynnissä, asiakkaat lisäksi
ovat kiinnostuneita koosteista. Palvelupyyntöjen uudistus on käynnissä 2016vaihestuksen yhteydessä. Alaikäisten puolesta asiointi toteutetaan, kun 2016tasonnosto ja palvelupyyntöuudistus on toteutettu. Ostopalveluratkaisun toteutus
jatkuu 2016-tasonnoston jälkeen.Todistukset ja lausunnot menevät melko samaa
tahtia Kanta-kehityksen aikataulujen kanssa..



Arto Lappalainen Tieto Oyj (Dynamic Health)
Alaikäisten puolesta asioinnin yhteensopivuus tehty keväällä reseptiin ja
tuotantokäytössä, muun toteutuksen osalta ollaan yhteistestauksessa.. Koosteet
ovat ensi vuoden asioita ja käyty keskustelua asiakkaiden kanssa. Tasonnosto on
menossa samoin kuin fysiologisten mittausten ja rokotusten arkistointi.
Lomakepalvelussa uusi B-lausunto on yhteistestauksessa ja seuraavaksi työstetään
ajokorttitodistusta ensi vuoden puolella. Lähete-palaute ja terveys- ja
hoitosuunnitelma on testattu.



Outi Sippo-Purma Atostek:
Yhteistestausputkessa ovat koosteet ja lähete/hoitopalaute. Alaikäisten puolesta
asioinnin muutostestaukset menossa ja lokakuussa julkaistaan asiakkaille.
Käyttöönottojen aikatauluista menossa keskustelut asiakkaiden kanssa. Tärkeänä
kehityskohteena on myös sosiaalihuollon 2-vaihe.



Riikka Vuorio Esko
UNA-lomakesovelluksen käyttöönotto PSSHP:ssa on syyskuun lopussa. Tasonnosto
2016-vaiheistukseen etenee, yhteistestaus alkaa loppuvuonna. Lähete-hoitopalaute
ja terveys- ja hoitosuunnitelma ovat työn alla. Alaikäisten puolesta asiointi:
lääkehoidon eteenpäinyhteensopivuuden testaus on tehty, muutoin
suunnitteluvaiheessa.



Sami Kuusela Apotti:
Alaikäisten eteenpäinyhteensopivuus on testattu, varsinainen toteutus tulee
lähempänä takarajaa ja siinä on haasteita johtuen isoista käyttöönotoista.
Koosteiden toteutuksen saatiin juuri testaukseen. Vanhojen potilastietojen haku
tulossa testaukseen. Vanhojen sosiaalihuollon arkistotietojen haku saataneen pian
sertifioitua lähiaikoina. Varsinainen sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston toteutus
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on lähtökuopissa (laaja toteutus). Lomakevälitys Kelaan on lähdössä isommalla
volyymilla liikkeelle.



Kimmo Rissanen Mediconsult
B-lausunnon yhteistestaus tehty ja odotetaan edelleen raporttia, jotta saataisi
tuotantoon (olennainen asiakkaille). Uudempien todistusten ja lausuntojen osalta
hieman pettynyt aikatauluihin, koska nyt todistuksia on varastossa turhaan, kun
yhteistestaus ei onnistu, eikä sähköpostiin ole vastattu. Ajo-todistuksen osalta
ilmoittaudutaan yhteistestaukseen. Alaikäisten puolesta asioinnin testitapaukset on
tehty reseptin osalta ja ne hyväksyttiin, mutta tämän jälkeen tulikin korjattavia
asioita. Arkiston osalta testitapaukset on tehty heinäkuussa, mutta niitä ei ole
tarkistettu. Muutoksista testitapauksiin ei ole tullut tietoa. Ostopalvelujen
palveluntuottajien yhteistestaus on ollut menossa. Tässä ollut omaa viivettä ja
pyritään edistämään pikaisesti.
Tasonnostoprojekti on menossa ja olemme kohta valmiudessa ilmoittautumaan
yhteistestaukseen. Tähän liittyen tuli esille, että palvelupyyntömuutokset tulisi tehdä
(sivutustoiminnon vuoksi erityisesti), mutta HL7-määrittelyä ei löytynyt ja määrittelyä
tulisi päivittää, jotta huomioi uudet palvelupyynnöt. Edistetään terveys- ja
hoitosuunnitelmaa, loppuvuodesta tulossa yhteistestaukseen.

o

Kelan vastaus:
Kanta.fi-sivustoa on päivitetty, viimeistään tiistaina 25.8. määritykset on
saatavilla:
- Potilastiedon Arkiston Medical Records v 2.03 (RC3), Potilastiedon
arkiston CDA R2 Header V 4.66.2 (RC3) sekä
- Potilastiedon arkiston esimerkkisanomat ja –asiakirjat
Kanta.fi-toimituksesta ohje, että jos tiedot eivät näy oikein, selaimen
välimuisti kannattaa tyhjentää.



Anita van Gils, Vitec
Tasonnosto on yhteistestauksessa ja ykkösprioriteetilla. Alaikäisten puolesta asiointi
on alkuvuodesta lähdössä toteutukseen, nyt toteutettu vain yhteensopivuus. A- ja Btodistukset ovat olleet jo tuotannossa. B-todistus koetaan hankalana, koska ei näy
kokonaisuutta heti (uutta tietoa avautuu valintojen perusteella toteutuksessa). Atodistuksessa välitys otettu käyttöön, mutta ei vielä laajasti. Kaikilla asiakkailla
mahdollisuus käyttää terveys- ja hoitosuunnitelmaa. Ostopalveluvaltuutus on
testattu, mutta haasteita saada tuotantoon, koska ei ole pareja, joiden kanssa voisi
tehdä ristiintestauksen.
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Mia Mantere UNA Oy:
Una-lomakesovellus on pilottituotannossa viidessä sairaanhoitopiirissä..
Ajoterveyden todistukset liittyy laajaan toimintakenttään ja kaikilla tahoilla ei ole vielä
selvää miten eri lomakkeiden kanssa on tarkoitus toimia. B-todistuksen uudesta
mallista ollut kesällä laaja kliinikkotestaus menossa. Unassa tulee syksyn aikana
olemaan kaikki Kelan tukemat todistukset/lausunnot (teknisesti niiden tukeminen).



Matias Wärnå Abilita
Terveys- ja hoitosuunnitelmaa ja UNA-lomakesovellusta ollaan ottamassa käyttöön.
Alaikäisten puolesta asiointia ollaan testaamassa sekä reseptin että potilastiedon
arkiston osalta. Kehityksessä on 2016-tasonnosto, suun terveydenhuollon liittyminen
Kantaan, ostopalvelutoiminnallisuus ja lähete-toiminto sekä sosiaalihuollon
asiakastieton arkiston 2-vaihe.



Jarmo Väisänen. Fastroi
Painopisteenä on sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto vaiheet 1 ja 2.
Terveydenhuollossa alaikäisten puolesta asioinnin toteutus on valmistumassa
loppuvuoden aikana.

9 Seuraavat kokoukset
Kokousten jakelulistaa tulisi tarkastaa, että kaikki ovat kutsutuissa. Osa on jääneet ilman
kutsuja, vaikka ovat ilmoittautuneet jakelulistalle.

Seuraavat kokoukset ovat:

Kela
Kanta-palvelut
PL 450, 00056 Kela



1.10.2020 klo 9–11.30



18.12.2020 klo 9–11.30

