
Etunimi Sukunimi

Sote-keskus 
pilotointiin 
valmistautuminen

Valinnanvapauden tietojärjestelmät ja 
tiedonhallintapalvelut

21.5.20181



Sote-keskus pilottiin valmistautuminen

Esityksen sisältö:

• Kansallisten vv-tiedonhallintapalveluiden näkökulmasta listattu 
vaatimuksia ja tehtäviä, jotka palvelunjärjestäjien ja tuottajien 
tulee toteuttaa ennen sote-keskus pilotin käynnistymistä.

• Diasarjassa on myös listattu miten kansalliset toimijat tukevat 
sote-keskus pilottien toimijoita (palvelunjärjestäjät, -tuottajat ja 
henkilöasiakkaat) ohjeistuksen, koulutuksen, viestinnän ja tuen 
näkökulmista

• Valmistautumisen polkua tarkennetaan yhteistyössä pilottialueiden 
kanssa
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Palvelunjärjestäjän valmistautuminen sote-
keskus pilottiin
• Toimintamallit

• Sote-keskusten ehtojen valmistelu
• Hallintopäätös, palvelukuvaus, korvaukset, sopimuspohjat ym.
• Huomioitava, että palvelut on kuvattu yhtenevästi palveluluokituksen kanssa
• Dokumenttien julkaiseminen ja toimittaminen tuottajahallintapalveluun
• Sopimus palvelun tuottajan ja järjestäjän (maakunnan välillä) ohjeistaa käyttämään lakisääteisissä 

palveluissa Palvelutietovarannon pohjakuvauksia ja päivittämään kuvauksiin tuottajakohtaiset lisätiedot ja 
tarkennukset 

• Sopimus palvelun tuottajan ja järjestäjän (maakunnan välillä) ohjeistaa asiakaspalautetiedon tuottamisen 
maakunnan ja kansallisiin järjestelmiin

• Tietojärjestelmät
• Kanta-palvelut

• Potilastiedon arkisto -palvelu käytössä. Ohjeet käyttöönotosta Kanta.fi:ssä.
• Pilotoinnissa käytettävä potilastietojärjestelmä on Valviran rekisteriin kirjattu sertifioitu ja yhteistestattu 

(potilastietojärjestelmä toteuttaa potilaskertomusjärjestelmän perusvaatimukset).
• Katso-tunnistus  ja vv-järjestelmään vaadittavat Katso-roolit

• Vv-järjestelmään kirjaudutaan katso-tunnistella
• Palvelunjärjestäjälle tulossa erilliset roolit mm: Asiakaspalveluun ja Hallinnollisiin tehtäviin
• Katso-palvelu ja Suomi.fi-valtuudet sulautuvat 2019 loppuun mennessä
• Luotaessa Katso-palveluun sote-rooleja, on palveluntuottajan käytettävä Suomi.fi-valtuudet palvelun rooleja. 

Nämä roolit ovat yhteensopivia Katso-palvelun roolien kanssa ja varmistavat oikeuksien ja roolien  
jatkumisen palveluiden sulautuessa. 

• Suomi.fi –valtuuksien yleisohjeet: https://dreambroker.com/channel/g1xypqc0/
• Tarkemmat ohjeet Katso –palvelun käyttöönottoon https://yritys.tunnistus.fi/
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Palvelunjärjestäjän valmistautuminen sote-
keskus pilottiin
• THL:n sote-organisaatiorekisterin tietojen tarkistaminen 

• Yksityisten että julkisten palveluntuottajien tietojen tarkistaminen sote-
organisaatiorekisterissä ja mahdollisten korjausten tekeminen
• Yksityiset tuottajat -> Valveri-rekisterin kautta
• Julkiset tuottajat -> Korjaus suoraan sote-organisaatiorekisteriin

• Tietojen oltava samassa muodossa kuin ilmoittautumisessa/sopimuksessa
• Tuottajataso ja yksikkötaso
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Palvelunjärjestäjän valmistautuminen sote-
keskus pilottiin
• Suomi.fi

• Palveluntuottaja kuvailee ja tarkentaa osaltaan sote-keskuksen suoran valinnan 
palvelut käyttäen Suomi.fi-palvelutietovarannon pohjakuvauksia. 
• 9/2018 julkaisu: Sote-keskusta luotaessa PTV tuo automaattisesti sote-

keskukseen suoran valinnan palveluiden pohjakuvaukset.
• Palveluiden kuvaamisessa käytetään THL:n suoran valinnan palveluiden 

palveluluokittelua
• Jos palveluntuottaja tarjoaa myös muita lakisääteisiä (ei suoran valinnan) 

palveluita, ne myös on kuvattava Suomi.fi palvelutietovarannon pohjakuvauksia 
käyttäen.
• Kesä 2018: Lähes kaikista lakisääteisistä palveluista löytyy pohjakuvaus. 

Puuttuvia työstetään yhdessä THL kanssa.
• Muuta: 

• Sote-keskuksen nimessä voi olla maksimissaan 100 merkkiä 
(Palvelutietovarannon nimikenttä hyväksyy maksimissaan 100 merkkiä) ja 
sen tulisi olla kuvaileva
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Palvelunjärjestäjän valmistautuminen sote-
keskus pilottiin
• Ohjeistus

• Kanta.fi
• VV-järjestelmän käyttöliittymien käyttöohjeet
• Kanta-palveluiden käyttöohjeet ja liittymisohjeet

• Suomi.fi
• Palvelutietovarannon käyttöön otto ja palvelukuvausten luonti
• https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palvelutietovaranto/kayttoonotto/kayttoonottoon-valmistautuminen
• Sisällöntuotannon aloittaminen https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5a7abdc55cb4f10dde9735e7
• Ja muut Palvelutietovarannon ohjeet osoitteessa  https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit

• Koulutus
• VV-järjestelmän käyttöliittymien koulutus pääkäyttäjille
• Materiaalia henkilökunnan kouluttamiseen/itseopiskeluun 

• Viestintä
• Kanta.fi (Ammattilaisille) mm. UKK

• Valinnanvapauden vertailupalvelu
• VRK tuottaa ohjeet Suomi.fi-vertailunäkymän käytöstä. Valinnan tekemisen ohjeistus yhteistyössä KELAn kanssa ja johdolla.

• Tuki
• Valinnanvapauspalvelun järjestelmätuki
• Ammattilaisasiakkaiden yleistason sote-neuvonta ja chat-robotti

• Puhelin 020 634 7787 (arkisin klo 7-17), häiriötilanteissa vikailmoitusten vastaanotto 24/7
• Sähköposti: tekninentuki@kela.fi
• Muut yhteydenotot: kanta@kanta.fi
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Palveluntuottaja valmistautuminen sote-keskus 
pilottiin
• Toimintamallit

• Tutustuminen palvelunjärjestäjän asettamiin ehtoihin

• Ilmoittautumiseen vaadittavien dokumenttien hankkiminen

• Tietojärjestelmät

• Kanta-palvelut
• Potilastiedon arkisto -palvelu käytössä. Ohjeet käyttöönotosta Kanta.fi:ssä
• Pilotoinnissa käytettävä potilastietojärjestelmä on Valviran rekisteriin kirjattu sertifioitu ja 

yhteistestattu (potilastietojärjestelmä toteuttaa potilaskertomusjärjestelmän perusvaatimukset)
• Tuottajan pilotissa käytettävä potilastietojärjestelmä toteuttaa potilaskertomusjärjestelmän 

ostopalveluvaltuutuksen (Arkistoinnin vaatimukset, luku 4)

• Katso-tunnistus (kts. Dia 3 tarkemmin Katso –roolit)

• Vv-järjestelmään kirjaudutaan katso-tunnisteella

• Palveluntuottajalle tulossa erilliset roolit mm: asiakaspalveluun ja hallinnollisiin tehtäviin
• THL:n sote-organisaatiorekisteri

• Vv-järjestelmä käyttää pohjarekisterinä sote-organisaatiorekisterin tietoja
• Yksityisten ja julkisten palveluntuottajien ja palveluyksiköiden tulee löytyä sote-organisaatiorekisteristä
• Ohje tietojen tarkistamiseen 
• Yksityiset tuottajat tekevät ilmoituksen lupaviranomaiselle, jos tietoihin tarvitaan muutoksia tai niissä on 

virheitä
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http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/palvelujen-kayttoonotto
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https://thl.fi/attachments/koodistopalvelu/Tietojen tarkastaminen SOTE-organisaatiorekisterist%C3%A4 ja p%C3%A4ivityksist%C3%A4 ilmoittaminen.pdf
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Palveluntuottaja valmistautuminen sote-keskus 
pilottiin
• Suomi.fi

• Palveluntuottaja kuvailee ja tarkentaa osaltaan sote-keskuksen suoran valinnan 
palvelut käyttäen Suomi.fi-palvelutietovarannon pohjakuvauksia. 

• 9/2018 julkaisu: Sote-keskusta luotaessa PTV tuo automaattisesti sote-
keskukseen suoran valinnan palveluiden pohjakuvaukset.

• Palveluiden kuvaamisessa käytetään THL:n suoran valinnan palveluiden 
palveluluokittelua

• Jos palveluntuottaja tarjoaa myös muita lakisääteisiä (ei suoran valinnan) palveluita, 
ne myös on kuvattava Suomi.fi palvelutietovarannon pohjakuvauksia käyttäen.

• Kesä 2018: Lähes kaikista lakisääteisistä palveluista löytyy pohjakuvaus. 
Puuttuvia työstetään yhdessä THL kanssa.

• Muuta: 

• Sote-keskuksen nimessä voi olla maksimissaan 100 merkkiä 
(Palvelutietovarannon nimikenttä hyväksyy maksimissaan 100 merkkiä) ja sen 
tulisi olla kuvaileva
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Palveluntuottaja valmistautuminen sote-keskus 
pilottiin
• Ohjeistus

• Kanta.fi
• VV-järjestelmän käyttöliittymien käyttöohjeet
• Kanta-palveluiden käyttöohjeet ja liittymisohjeet

• Suomi.fi
• Palvelutietovarannon käyttöön otto ja palvelukuvausten luonti
• https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palvelutietovaranto/kayttoonotto/kayttoonottoon-valmistautuminen
• Sisällöntuotannon aloittaminen https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5a7abdc55cb4f10dde9735e7
• Ja muut Palvelutietovarannon ohjeet osoitteessa  https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit

• Koulutus
• VV-järjestelmän käyttöliittymien koulutus pääkäyttäjille
• Materiaalia henkilökunnan kouluttamiseen/itseopiskeluun 

• Viestintä
• Kanta.fi (Ammattilaisille)

• Tuki
• Valinnanvapauspalvelun järjestelmätuki
• Ammattilaisasiakkaiden yleistason sote-neuvonta ja chat-robotti

• Puhelin 020 634 7787 (arkisin klo 7-17). Häiriötilanteissa vikailmoitusten vastaanotto 24/7.
• Sähköposti: tekninentuki@kela.fi
• Muut yhteydenotot: kanta@kanta.fi
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Henkilöasiakkaille tarjottavia kansallisia palveluita 
sote-keskus pilottiin
• Ohjeistus

• Kanta.fi
• Asiakkaan valinta (Omakanta)

• Viestintä
• Kanta.fi

• Valinnanvapauden vertailupalvelu
• VRK tuottaa ohjeet Suomi.fi-vertailunäkymän käytöstä. Valinnan tekemisen 

ohjeistus yhteistyössä KELAn kanssa ja johdolla.

• Tuki
• Valinnanvapauspalvelun järjestelmätuki henkilöasiakkaille
• Henkilöasiakkaiden yleistason sote-neuvonta ja chat-robotti

• Puhelin: 020 634 4588 (arkisin klo 9-16)
• Sähköposti: asiakaspalvelu@kanta.fi
• Asiakaspalautelomake
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