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Tuen palvelukanavat

• Kelan Sote-yleisneuvonta ja tekninen tuki organisaatioille
• Puhelin: 020 634 7787

• Arkisin klo 7-17. 
• Palvelujen häiriötilanteissa vikailmoitusten vastaanotto 24/7

• Sähköposti: tekninentuki@kela.fi
• Muut yhteydenotot: kanta@kanta.fi

• Kelan Sote-yleisneuvonta henkilöasiakkaille
• Puhelin: 020 634 4588. Arkisin klo 9-16
• Sähköposti: asiakaspalvelu@kanta.fi
• Sobotti, sote-yleisneuvonnan chattirobotti (www.kanta.fi, 2019)

• VRK:n PTV-tuki: ptv-tuki@vrk.fi
• Valvira / AVI:t tuki:

• valveri@valvira.fi
• soteri@valvira.fi
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Päivitä organisaatiorekisterin tiedot

• Julkiset palveluntuottajat ylläpitävät tietojaan THL:n Sote-
organisaatiorekisterissä. 

• Yksityiset palveluntuottajat ylläpitävät tietojaan Valveri-
rekisterissä, josta ne välitetään SOTE-organisaatiorekisteriin

• Valinnanvapauden verkkopalvelu käyttää pohjarekisterinä SOTE -
organisaatiorekisteriä. 

• Palveluntuottajan ja sote-keskusten tiedot on oltava SOTE-
organisaatiorekisterissä oikein ja samassa muodossa kuin 
palvelunjärjestäjän kanssa tehtävässä sopimuksessa.

• Yksityiset palveluntuottajat ilmoittavat rekisterin tietojen mahdollisista 
muutos- tai korjaustarpeista Valviraan tai aluehallintovirastoon. 

• Julkiset organisaatiot muokkaavat tietojaan SOTE-
organisaatiorekisterissä omassa ylläpitokäyttöliittymässään. 
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Kuvaa palvelut palvelutietovarantoon

• Organisaatio ottaa käyttöön suomi.fi-palvelutietovarannon

• Ohjeistusta löytyy 
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palvelutietovaranto/kaytto
onotto/kayttoonottoon-valmistautuminen

• Suoran valinnan palveluntuottaja kuvailee sote-keskuksen suoran 
valinnan palvelujen sisällön Suomi.fi-palvelutietovarantoon 
käyttämällä palvelutietovarannon pohjakuvauksia. 

• Kaikkien tarjottavien palveluiden tiedot

• Kaikkien tarjottavien asiointikanavien tiedot
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Ota käyttöön Kanta-palvelut

• Kanta-palvelujen asiakkuus ja Potilastiedon arkiston käyttöönotto

• Sitoumus Kanta-palvelujen käyttöön

• Liittymishakemus Potilastiedon arkistoon

• Käytössä tulee olla sertifioitu, Valviran rekisterissä hyväksytty 
potilastietojärjestelmä

• Palveluntuottajaksi voi ilmoittautua, vaikka Kanta-palveluja ei olisi 
käytössä, mutta palvelujen tuottaminen ei voi käynnistyä, ennen 
kuin Potilastiedon arkisto on käytössä. 
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Ota käyttöön ostopalvelutoiminnallisuus

• Ostopalvelussa syntyvät potilasasiakirjat kuuluvat ostopalvelun 
järjestäjän potilasrekisteriin. Järjestäjä voi ostopalvelun 
valtuutuksella antaa tuottajalle oikeuden potilasrekisterissään 
olevien potilastietojen käyttöön ja sallia tuottajan tallentaa 
hoidossa syntyneet potilastiedot potilasrekisteriinsä.

• Ostopalvelun valtuutus laaditaan OSVA-lomakkeelle, jonka 
järjestäjä tallentaa Potilastiedon arkistoon. 

• Sekä järjestäjällä että tuottajalla käytössä: 

• Potilastiedon arkisto

• PTJ:ssä ostopalvelutoiminnallisuus
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Ilmoittaudu pilottiin valinnanvapauden 
verkkopalvelussa
• Suoran valinnan palvelujen tuottajaksi ilmoittautuminen 

valinnanvapauden palvelussa
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Ilmoittaudu pilottiin valinnanvapauden 
verkkopalvelussa

• Ilmoittautumisen yhteydessä: 

• Hyväksytään järjestäjän laatiman hallintopäätöksen ehdot

• Tarvittavat liitteet toimitetaan Kelaan

• Palvelussa ilmoitetaan myös valinnanvapauden verkkopalvelun 

pääkäyttäjä ja yhteyshenkilö
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Muita suoran valinnan palveluntuottajana 
aloittamiseen liittyviä asioita
• Koulutukset, webcastit

• Ohjeistukset, käyttöohjeet

• Viestintä

• Käyttöönoton tuki ja neuvonta

• Millaista tukea te kaipaisitte?
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Kysymyksiä ja keskustelua 1

• Puuttuuko jokin kansallinen kanava - ovatko nämä riittäviä?

• Esitettiin vastakysymys: Neuvovatko olemassa olevat tuen palvelukanavat myös 
maakuntaan liittyvissä asioissa? 

-> Todettiin, että palveluntuottajan on hyvä käydä keskustelua maakunnan / järjestäjän 
kanssa esim. sopimuksiin ja ehtoihin liittyvistä asioista ja yrittää tätä kautta saada 
vastauksia. Maakunnan / järjestäjän olisi huolehdittava myös omat neuvontakanavansa / -
tahonsa kuntoon.

• Valinnanvapauden palvelun käyttöönoton tueksi tullaan tuottamaan käyttöönoton 
käsikirja kansallisten toimijoiden toimesta. Pyritään tunnistamaan ne asiat, joihin 
voidaan kompastua ilman ohjeistusta.

• Webinaari-kysely tulossa palveluntuottajille helmikuun aikana: Mistä aiheista tietoa 
kaivataan?
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Kysymyksiä ja keskustelua 2
• Tiedot sote-organisaatiorekisteriin tai Valveriin / Soteriin

• Mikä on järjestöjen rooli? 

• STM, Jari Porrasmaa: Järjestöjen rooli on kokonaisuudessaan tärkeä, ennen kaikkea 
ennaltaehkäisevässä mielessä. Järjestöjen saamisessa palvelutietovarantoon (PTV) ei 
periaatteessa ole estettä. PTV:ssä voi olla muutakin kuin luvallista toimintaa. 

-> VRK:lle luotiin tästä tehtävä: selvittää järjestöjen tilanteen.

• Kommentti: Toisaalta riippuu järjestöjen toiminnasta, tuottaako palveluita / harjoittaako 
liiketoimintaa. 

• Valvira, Katja Turunen: Ei-Y-tunnuksellinen voisi periaatteessa rekisteröityä 
palveluntuottajaksi, mutta laki vaatii, että Y-tunnus pitää olla, jotta voi rekisteröityä. 
Sote-keskuksia tai suoran valinnan palveluita järjestöillä ei tule olemaan. 

-> Mistä saadaan tietoa niistä, jotka eivät ole rekisteröityneet mihinkään?

• THL, Tarja Räty: Non-sote-palvelut ovat tärkeitä esim. ihmisten arjessa selviytymisen 
kannalta (etenkin henkilökohtaisen budjetin asiakkailla). Olisi hyvä, jos olisivat 
rekisteröityjä, jotta kuka tahansa ei voi tarjota palveluita.

• Todettiin, että neuvonnassa ja tuessa on hyvä ottaa huomioon myös non-sote-tuottajat 
ja järjestöt, jotta osataan neuvoa heitäkin.
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Kysymyksiä ja keskustelua 3

• Monia tahoja, jotka ylläpitäisivät tuottajarekisteriä. Vv-laissa: maakunnan tulee ylläpitää 
tietopalveluja, josta löytyy tietoa tuottajista. Palveluntuottajalaissa: Valviran tulee ylläpitää. 

-> Sote vv-arkkitehtuurissa sovittu, että ei ole kuin VRK:n palvelu: ei rakenneta päällekkäisiä / rinnakkaisia 
palveluita. 

• VRK kertoi, että haasteena on, kuinka saadaan minimitiedot palvelutietovarantoon - kuinka 
saadaan tieto levitettyä kansallisesti yhdestä tahosta?

• Julkisille toimijoille ollaan tekemässä ohjeistusta sote-organisaatiorekisterin päivitykseen, jotta tiedot 
saadaan tuotua mahdollisimman sujuvasti tulevaan Soteriin. Kehitetään myös palvelua, jotta 
rekisteröinti saataisiin mahdollisimman yksinkertaisesti tehtyä. 

• PTV:n osalta VRK kouluttaa säännöllisesti sisällöntuottajia.

• Arvioitiin, että yksityisten tuottajien kuvaukset ovat todennäköisesti parempia kuin 
julkisten. Tällä hetkellä viedään virallinen nimitieto, miten markkinointinimi? 

• Pilottien näkökulmasta ei ehkä tule ongelmaa, mutta tavoitetilassa Valvira tuottaa vaihtoehtoisen 
nimikohdan, joka voi siirtyä vertailupalveluun.

• Nimitiedot ovat tällä hetkellä liian pitkiä. Nyt ei vielä pysty nimiin vaikuttamaan. Uuden lain tultua 
voimaan nimiasiakin korjaantuu.
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Kysymyksiä ja keskustelua 4

• Palvelutiedot palvelutietovarantoon (PTV):

• Tuottajat tuottavat palvelutietoa + Soteri tuottaa PTV:lle tietoa.

• Ohjeet käyttöönottoon Suomi.fi:ssa: 
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palvelutietovaranto/kayttoonotto/kayttoonottoon-
valmistautuminen

• Tukikanavan sp: ptv-tuki@vrk.fi

• Mitä tuen tarpeita on PTV:oon liittyen, esim. pilottia ajatellen? (Työpajaan 
osallistujista ei kukaan ole käyttänyt / päivittänyt tietoja PTV:oon.)

• PTV:oa voi jokainen kokeilla Suomi.fi palvelussa. Linkki koulutusympäristöön: 
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5aabfa7b3f784f001b1fe42f

• Kysymyksiä tulee todennäköisesti käytön aikana.

• Säännöllisiä koulutustilaisuuksia on järjestetty. Toivotaan hiekkalaatikkoa, jolla tuottaja voi 
harjoitella, kuinka ilmoittautua tuottajaksi. Käyttämällä oppii käyttämään, mutta kun 
harjoitellaan ensin, vältetään virheitä. VRK:ltä tulee testiaineistoa jollain aikavälillä (erilaisia 
profiilihenkilöitä, joilla voi harjoitella hiekkalaatikolla, voi luoda valtuuksia, voi testata).
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Kysymyksiä ja keskustelua 5

• Kanta-asiakkuus (ml. ostopalvelun valtuutus)

• Todettiin, että aihetta käytiin läpi jo aamupäivän materiaalissa.

• Todettiin, että järjestelmätoimittajataho on tärkeä kumppani myös Kanta-asiakkuuteen liittyen 
(ostopalvelun valtuutus)

• Normaalilla osva-menettelyllä mennään pilottivaiheessa - toivotaan että osva-nimi 
muutettaisiin, jotta ei syntyisi sekaannusta 

• Työnimenä THL:ssä rekisterin käyttövaltuutus.

• Vv:ssa tarkoittaa rekisteriin kirjoittamista ja tietojen käyttöoikeutta.

• Tällä hetkellä voi olla integroitu käytettävään järjestelmään tai erillisenä, riippuu siitä, mikä 
järjestelmä käytössä.

• Ohjeistuksessa ja neuvonnassa tulisi tietää toimijan / alueen työvälineet, jotta pystyttäisiin 
ohjaamaan ja neuvomaan oikein tietyn alueen henkilöä esim. tämän soittaessa. Esitettiin 
lisäkysymys: onko tämä sote-yleisneuvontaa vai maakunnan vastuulle kuuluvaa neuvontaa? 
Käytännössä kysyjänä voi olla organisaatioasiakas, joten yleisneuvonnassa tulisi ainakin osata 
ohjata oikeaan tahoon kysymään asiaa.
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