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Tuottajanhallintapalvelu

• Tuottajanhallintapalvelun tietoja voidaan hyödyntää 

• Asiakkaan valintojen tukena

• Maakuntien järjestämistehtävissä

• Kansallisessa arviointitoiminnassa

• Palvelun rajapinnat

• Tallenna / päivitä palveluntuottajan tiedot

• Tallenna / päivitä palvelun tiedot

• Lakkauta palveluntuottajan palvelu

• Hae käytettävissä olevat palveluntuottajat

• Hae palvelut

• Hae palvelunjärjestäjät (kaikki)
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Asiakkaan valintapalvelu

• Asiakkaan valintapalvelulla mahdollistetaan asiakkaan palveluntuottajan 

valinta ja valintaan liittyvien tietojen haku

• Palvelun rajapinnat

• Tallenna palveluntuottajan valinta

• Hae asiakkaan palveluntuottajan valintatiedot

• Hae Sote-asiakkuustiedot

• Hae palveluntuottajalle kuuluvat asiakkaat
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Palvelutuotannon seurantapalvelu

• Palvelutuotannon seurantapalvelulla mahdollistetaan asiakasmaksujen 

periminen sekä suorite/kannustinkorvausten hallinnointi

• Rajapinnat

• Asiakasmaksutietosisältöjen hallinta

• Tuottajakorvaustietosisältöjen hallinta
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Yleistä rajapinnoista

• Kevennetyllä Kantan liittymismallilla varmistetaan sensitiiviseen tietoon 

liittyvien rajapintojen kutsuvan tahon luotettavuus 

• Kaikki rajapinnat ovat REST-rajapintatoteutuksia

• Kutsuvan järjestelmän on annettava kirjautuneen käyttäjän ja järjestelmän 

tiedot HTTP-headerissä

• Tietosisältöjen kuvaukset ja käytettävät standardit julkaistaan myöhemmin 

(esim. ISO 8601 aikamuoto)

• Tietosisällöissä tarkat validointisäännöt varmistamaan tiedon 

hyödynnettävyyden näkökulmat
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Keskusteltavia aiheita
• Kansallisen ja maakuntatason tietotarpeet

• Kansallisen tason tietosisällöt vs. maakuntakohtainen tietosisältö

• Kuinka laajasti kansallisien järjestelmien tulee tarjota Valinnanvapauden piirissä olevia 

ominaisuuksia ja kuinka laajasti maakuntien järjestelmät ottavat vastuuta ominaisuuksien 

toteutuksista?

• Kansallisen tason toimintojen lisäarvo esim. asiakasmaksujen, suoritekorvauksien sekä 

asiakaspalautteen hallinnoinnin osalta

• Mitkä tietosisällöt kulkevat kansallisten järjestelmien kautta ja mitkä suoraan maakunnille

• Mitkä kansalliset ja maakunnalliset toimijat tuottavat Valinnanvapauden järjestelmiä?

• Maakuntien olemassa olevat ja uudet järjestelmät

• Tiedon toisiokäytön ja tiedon hyödynnettävyyden näkökulmat 

• Kuinka pitkälle tietoa tulisi jalostaa sidosryhmien käyttöä varten

• Kansallisen tason raportointitarpeet esim. maakuntien vertailtavuus

• Tiedon hyödyntämisen näkökulmat ja käyttökohteet
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Yhteenveto

• Toiveena kevyt toimintamalli palvelurajapintoihin integroitumiseen 

• Toiveena näkyvyys palvelurajapintojen julkaisuaikatauluihin ja käyttöön

• Kehittämisyhteisö rajapintojen kehittämiseen, käyttöön ja muihin tarpeisiin

• Lain ohjaavuus palvelujen käyttöönottoon koettiin merkitykselliseksi

• Kaikki tieto rakenteiseksi ja mahdollisimman yhtenäiseksi kansallisella tasolla

• Tahtotila hyödyntää kansallisia toteutuksia mahdollisimman laajasti

• Tietoja pyydetään kirjattavaksi vain kerran

• Palveluntuottajat toivovat tietoa hyödynnettäväksi laajasti esim. 

järjestäytymisen tueksi

• Maakunnilla on tarve saada tietoa voidakseen arvioida palveluntuottajien 

vaikuttavuutta
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