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Versio 7.1.560 (muutokset version 7.1.539 jälkeen) 

KELA taksapäivitys 
• Kela on julkaissut muutoksia toimenpidekoodeihin ja taksoihin 1.1.2022 alkaen. 

o Huom! Taksatiedosto täytyy päivittää erikseen toiminnon Päivitä etukäteen 
tallennettu tieto avulla (valikossa Työkalut > Erikoistoiminnot...), ks. päivitysohje 
liitteenä. 

o Taksapäivitys ei automaattisesti lisää uusia toimenpidekoodeja, vaan koodit tulee 
lisätä manuaalisesti. (ks. erillinen ohje) 

Muutoksia Kelan tilityslomakkeeseen SV132  
• Kelan tilityslomake SV132 on päivitetty Kelan ohjeistuksen mukaisesti.  

 

Versio 7.1.539 (muutokset version 7.1.537 jälkeen) 

Sairauskertomustilasto 
• Luettelot → Sairauskertomustilasto antoi virheen, eikä tilastoa voitu hakea 

hoitohenkilökohtaisesti. Tämä virhe on nyt korjattu. 
 

eRA-palvelu ja itsenäiset ammatinharjoittajat 
• Korjattu virhe, joka esti itsenäisen ammatinharjoittajan kirjautumisen eRA-palveluun. 

 

Versio 7.1.537 (muutokset version 7.1.532 jälkeen) 

Korjaus KELA taksatiedostoon ruotsinkielisen tietokannan käyttäjille 
• Kelan taksatiedoston päivitys antoi virheilmoituksen, eikä taksatiedosto päivittynyt 

oikein, jos käytössä on ruotsinkielinen tietokanta. Tämä virhe on korjattu. 

Versio 7.1.532 (muutokset version 7.1.506 jälkeen) 

KELA taksapäivitys 
• Kela on julkaissut muutoksia toimenpidekoodeihin ja taksoihin 1.1.2021 alkaen. 

o Huom! Taksatiedosto täytyy päivittää erikseen toiminnon Päivitä etukäteen 
tallennettu tieto avulla (valikossa Työkalut > Erikoistoiminnot...), ks. päivitysohje 
liitteenä. 

o Taksapäivitys ei automaattisesti lisää uusia toimenpidekoodeja, vaan koodit tulee 
lisätä manuaalisesti. (ks. erillinen ohje) 

eRA-palvelun rajapinta 
• Päivitetty uusin eRA-palvelun rajapintaversio 



 

 

o Huom! Opus ohjelman päivitys on välttämätön kaikille eRA e-resepti- ja Kanta-
palvelun käyttäjille, sillä vanha rajapintaversio poistuu käytöstä 31.12.2020. 
Rajapinnan päivitys tapahtuu automaattisesti Opus päivityksen yhteydessä. 

o Uusi ominaisuus: Alaikäiselle potilaalle pitää valita tietojen luovutuslupa 
huoltajalle ennen kirjautumista eRA-palveluun. Tätä varten on lisätty 
alasvetovalikko potilaan rekisterikortille. 

Kelan tilitystietojen välityspalveluun kirjautuminen Suomi.fi -tunnuksilla 
• Joillakin tietokoneilla/selainversioilla tuli virheilmoitus kirjauduttaessa Kelan 

tilitystietojen välityspalveluun Suomi.fi tunnuksilla. Tämä virhe on nyt korjattu. 
 

Versio 7.1.506 (muutokset version 7.1.501 jälkeen) 

Recall-kutsut 
• Korjattu edelliseen versioon eksynyt virhe, joka aiheutti ongelman kutsukorttien 

tulostamisessa, jos rc-kutsut siirrettiin ajanvarauskirjaan manuaalisesti. 

Versio 7.1.501 (muutokset version 7.1.494jälkeen) 

KELA taksapäivitys 
• Kela on julkaissut muutoksia toimenpidekoodeihin ja taksoihin 1.1.2020 alkaen. 

o Huom! Taksatiedosto täytyy päivittää erikseen toiminnon Päivitä etukäteen 
tallennettu tieto avulla (valikossa Työkalut > Erikoistoiminnot...), ks. päivitysohje 
liitteenä. 

o Taksapäivitys ei automaattisesti lisää uusia toimenpidekoodeja, vaan koodit tulee 
lisätä manuaalisesti. (ks. erillinen ohje) 

Hoitokertomus 
• Korjattu virhe, joka aiheutti virheilmoituksia kun kirjattiin aikaisempaa hammashoitoa 

’Auto’-painike valittuna. 
 

Versio 7.1.494 (muutokset version 7.1.468 jälkeen) 

Kutsukortin tulostus 
• Kutsukortin tulostuksessa (Tulosta > Kutsukortti > Uusi) ei pystynyt valitsemaan päivämäärää 

1.1.2020 jälkeen. Tämä virhe on nyt korjattu. 

Hoitokertomus 
• Kun hoitokertomukseen kirjattiin toimenpide Implantti-painikkeella, ohjelma antoi virheellisesti 

ilmoituksen ”Yhtä tai useampaa hammasta ei ole merkitty puuttuvaksi tai poistetuksi”, vaikka 
puuttuva hammas oli kirjattu. Tämä virhe on nyt korjattu. 

Tapahtumalogi 
• Uusi tapahtuma 8000 ”Lähetti sähköpostin” lisätty tapahtumalogiin. 



 

 

 

Versio 7.1.468 (muutokset version 7.1.460 jälkeen) 

Potilastiedon arkisto (Kanta) integraatio 
• Vanhentuneilla protetiikan koodeilla kirjatut toimenpiteet aiheuttivat virheilmoituksen Kanta-

arkistoon lähetettäessä. Tämä virhe on nyt korjattu, toimenpiteet siirtyvät Kanta-arkistoon 
huomautuksella ”Toimenpide, jossa vanhentunut koodi”. 

Ajanvarauskirja 
• Työtunnit: Kun työtuntien ennakkosuojauksiin (esim. WEB ajanvaraus) tehdään muutoksia, ja 

käytetään toimintoa ”Toista viikko”, poistetaan aikaisemmin tehdyt ennakkosuojaukset 
toistettavan viikon asetusten mukaisesti. 

• Pikakutsujärjestelmä: Jos potilaalle on varattu aika, johon on merkitty pikakutsutoivomus 
(QCS), ja ajanvarausta siirretään, näytetään aikaa siirrettäessä kysymys ”Haluatko poistaa 
pikakutsujärjestelmän odotuslistalta?”. Jos tähän vastataan ”Ei”, pysyy pikakutsu odotuslistalla, 
vaikka ajanvarausta siirretään. 

• Kutsukortti: Kutsukorttia ei voi enää tulostaa uudelleen ajan muuttamisen jälkeen, jos kirjekuori 
on suljettu. 

 

Versio 7.1.460 (muutokset version 7.1.451 jälkeen) 

Kela taksapäivitys 
• Kela on julkaissut muutoksia rintamaveteraanien protetiikan toimenpidenimikkeisiin ja 

korvaustaksoihin 1.1.2019 alkaen. 
o Huom! Taksatiedosto täytyy päivittää erikseen toiminnon Päivitä etukäteen tallennettu 

tieto avulla (valikossa Työkalut > Erikoistoiminnot...), ks. päivitysohje liitteenä. 
o Päivitys voidaan tehdä etukäteen, uudet taksat astuvat automaattisesti voimaan 1.1.2019 
o Taksapäivitys ei automaattisesti lisää uusia toimenpidekoodeja, vaan koodit tulee lisätä 

manuaalisesti. (ks. erillinen ohje) 
 

Hoitokertomus 
• Edellisessä versiossa Hygienia -painikkeen kautta kirjattujen rivien poisto aiheutti 

virheilmoituksen. Tämä virhe on nyt korjattu. 
 

Kelan sähköinen tilitys 
• Kelan sähköisen tilityksen tekeminen ei onnistunut, jos mukana oli rintamaveteraani, jolle oli 

virheellisesti kirjattu toimenpiteitä normaalilla korvaustaksalla. Tämä virhe on nyt korjattu niin, 
että rintamaveteraanit poimitaan automaattisesti erilliseen tilitykseen riippumatta siitä mitä 
taksaa on käytetty. 

 
 
 


