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Kanta-palveluiden vaatimukset palveluntuottajille

Liittyminen Kanta-palveluihin ja palveluiden käyttöönotto
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Vaatimuksia palveluntuottajille sekä heidän 
järjestelmilleen pilotointivaiheessa (terveydenhuolto)

1. Liittymisvelvoite Kantaan

2. Koulutus, viestintä, tietosuojan ja tietoturvallisuuden omavalvonta 
kunnossa

3. Palveluja tuottavilla tahoilla tulee olla käytössään 
järjestelmäkokonaisuus, jossa toteutettu vähintään toiminnassa 
vaadittavat ominaisuudet

• A-luokan sertifioitu järjestelmä

4. Kantaan liittyvät ”kehittämisvelvoitteet” pilotoinnin aikana

5. Suunhoidon yksikön pilotointiin osallistuvat, ohjeita Kanta.fi:ssä
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https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/suun-terveydenhuolto


Vaatimuksia palveluntuottajille sekä heidän 
järjestelmilleen pilotointivaiheessa (terveydenhuolto)

KANTA.FI

www.kanta.fi – Ammattilaiset - Palvelut ja käyttöönotto - Sote-uudistus-ja-
valinnanvapaus – Vaatimukset pilotointivaiheessa
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https://www.kanta.fi/ammattilaiset/vaatimukset-pilotointivaiheessa
http://www.kanta.fi/
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Vaatimuksia palveluntuottajille sekä heidän 
järjestelmilleen pilotointivaiheessa (sosiaalihuolto)

• Suoran valinnan pilotoinnissa ei edellytetä palvelunantajien 
liittymistä sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon, mutta 
liittymisen edistäminen pilottien aikana on toivottavaa huomioiden 
mm. asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin pilotoinnin

• Sosiaalihuollon ensimmäisen vaiheen käyttöönotot ovat käynnissä. 
Palvelutuottajat voivat ilmoittautua ensimmäisen vaiheen neljänteen 
käyttöönottoaaltoon 28.2.2019 mennessä. THL ja Kela tukevat 
käyttöönottoa valmistelutilaisuuksilla ja toimintatapakoulutuksilla.

• lisää asiakastiedon arkiston käyttöönotosta Kanta.fi:ssä
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https://www.kanta.fi/ammattilaiset/kayttoonottoon-valmistautuminen-sosiaalihuolto


Suoran valinnan pilotointi
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Palvelunjärjestäjä, -tuottaja ja 
rekisterinpitäjyys pilotoinnissa
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Käyttötilanne Rekisterinpitäjä

Nykytila – oma 
käyttö

Terveydenhuollon toimintayksikkö on 
tuottamiensa tietojen rekisterinpitäjä

Nykytila 
ostopalvelussa

Asiakirjat tallennetaan ostopalvelun järjestäjän 
rekisteriin

Tavoitetila 
valinnan-
vapaudessa

Asiakirjat tallennetaan palvelunjärjestäjän
rekisteriin eli asiakkaan kotimaakunnan rekisteriin 

Pilotointi 
valinnan-
vapaudessa

Asiakirjat tallennetaan asiakkaan kotikunnan 
rekisterinpitäjän rekisteriin



Valtuuttaminen 
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Käyttötilanne Palveluntuottajan valtuuttaminen 

Nykytila – oma käyttö • Ei tarvita valtuutuksia

Nykytila ostopalvelussa Ostopalvelun valtuutus
• Väestö- ja potilaskohtainen
• Ostopalvelun valtuutus kohdistuu ainoastaan järjestäjän 

potilasrekisteriin

Tavoitetila valinnan-
vapaudessa (suora 
valinta)

• Valtuutus järjestäjän rekisteriin tarvitaan aina(?) (tekninen ratkaisu 
työn alla)

• Valtuutus palveluntuottajalle luodaan asiakkaan valinnan 
yhteydessä, palvelunjärjestäjä ei luo valtuutusta

Pilotointi valinnan-
vapaudessa (suora 
valinta)

• Valtuutus tarvitaan potilastietojen hakuun ja arkistointiin
• Käytetään nykytilan ostopalvelun valtuutuksen teknistä ratkaisua 

(ostopalvelutilanteen palvelupyynnöt)
• Valtuutus palveluntuottajalle luodaan asiakkaan valinnan 

yhteydessä, palvelunjärjestäjä ei luo valtuutusta

https://www.kanta.fi/ammattilaiset/ostopalvelun-valtuutus


Valtuuttaminen suoran valinnan pilotoinnissa

• Käytetään nykytilan ostopalvelun valtuutuksen teknistä ratkaisua 
(ostopalvelutilanteen palvelupyynnöt) – toteuttava 
palveluntuottajan potilastietojärjestelmiin

• Ostopalveluvaltuutusta käytettäessä: valtuutuksen tyyppi, henkilö, 
palvelunjärjestäjä ja palveluntuottaja

• Palvelunjärjestäjä = asiakkaan kotikuntaa vastaava rekisterinpitäjä

• Asiakkaan kotikuntaa vastaava rekisterinpitäjä – mistä tieto saadaan

• Tieto joko valinnanvapausjärjestelmän käyttöliittymästä tai 
Valinnanvapausjärjestelmän rajapinnan kautta (tulossa) 

• Huom! Potilastiedon arkiston PP39 palvelupyyntö Tuottajan 
ostopalvelun valtuutuksen haku järjestäjän rekisteristä ei tuo 
valinnanvapausjärjestelmän luomaa valtuutusta

17.1.201811



Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin pilotointi
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Kanta-palveluiden vaatimukset palveluntuottajille –
asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti 
(terveydenhuolto)

• Palvelusetelijärjestelmät:

• Valtuutus palveluntuottajalle luodaan palvelusetelijärjestelmässä

• käytetään nykytilan ostopalvelun valtuutuksen teknistä ratkaisua, 
mahdollisesti uutta tietosisältöä(?)

• Potilastieto- ja erillisjärjestelmät

• käytetään nykytilan ostopalvelun valtuutuksen teknistä ratkaisua 
(ostopalvelutilanteen palvelupyynnöt) asiakirjojen hakuun ja 
tallennukseen
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Kanta-palveluiden vaatimukset palveluntuottajille –
asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin pilotointi 
(sosiaalihuolto)

• Ohjeet myöhemmin
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Kanta-palveluiden vaatimukset palveluntuottajille –
tavoitetila v.2021 tai aikaisemmin

Vahvistuu lainsäädännön valmistuessa
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Muita soteen liittyviä Kanta-palveluiden 
muutoksia
1. Soterin käyttöönotto- ja siitä aiheutuvat muutokset koodistopalveluun 

(sote-organisaatiorekisteri)

2. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjojen siirrot maakunnille

• Maakunnan rekisterien muodostaminen asiakas- ja potilastietojärjestelmiin 
ja nykyisten rekisterinpitäjien rekisterien yhdistäminen/ erottelu

3. Julkisen sektorin yhteisrekisterien purkaminen

4. Potilastiedon arkiston palvelupyyntöjen uudistaminen

5. Palvelutapahtumamuutokset

6. Suostumukset, kiellot ja informoinnit – uuden asiakastietolain 
mukaisesti
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatiota rakentamassa
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