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Kehityskohde pohjautuu lainsäädäntöön

 Lain sähköisestä lääkemääräyksestä 13 §:n 5 momentti: ”Sähköisen lääkemääräyksen tiedot voidaan 

luovuttaa potilaalle asiakastietolain 3 §:n 13 kohdassa tarkoitetun hyvinvointisovelluksen tai 

tämän lain 17 §:ssä tarkoitetun kansalaisen käyttöliittymän kautta. Saadakseen tiedot 

hyvinvointisovellukseen potilaan tulee ottaa hyvinvointisovellus käyttöön ja hyväksyä tietojen luovutus.”

 Lain 13 §:n 5 momentin mukaista tietojen luovuttamista hyvinvointisovelluksen kautta sovelletaan 

viimeistään 1 joulukuuta 2022.

 Tulevaisuudessa kansalainen voi asiakastietolain mukaisesti saada hyvinvointisovellukseen itsensä 

hyödynnettäväksi myös Kanta-palveluihin tallennettuja potilas- ja asiakastietojaan. 

 Voimassa olevan asiakastietolain mukaan potilastietojen luovuttaminen tulisi olla mahdollista 

viimeistään 1.12.2023 ja sosiaalihuollon asiakastietojen 1.5.2025.

 Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintasäädösten kokonaisuudistuksen osalta seurataan, tuleeko 

näihin määräaikoihin muutoksia. 
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Hyvinvointisovellukset, joihin reseptitietoja 
voidaan luovuttaa

 Asiakastietolain 3 §:n määritelmä hyvinvointisovelluksesta, johon tiedot voidaan luovuttaa:
 ”13) hyvinvointisovelluksella yksityishenkilön käyttämää omatietovarantoon liittyvää sovellusta, 

jolla käsitellään hyvinvointitietoja, ja johon henkilö voi saada asiakastietonsa 
arkistointipalvelusta, reseptikeskuksesta ja tiedonhallintapalvelusta;”

 Asiakastietolain mukaan hyvinvointisovellukset kuuluvat luokkaan A (29 §).

 Jotta hyvinvointisovelluksen saa ottaa tuotantokäyttöön ja liittää Kanta-palveluihin (31 §):
 hyvinvointisovellukselta vaaditaan asiakastietolain mukainen sertifiointi (35 §), sekä 
 sovelluksesta tulee löytyä voimassa olevat tiedot Valviran rekisteristä. 

 Asiakastietolain mukaisesti THL voi antaa tarkempia määräyksiä sertifioinnissa noudatettavista 
menettelyistä, sekä antaa määräyksiä olennaisten sertifioitavien vaatimusten sisällöstä ja siitä, 
mitkä olennaiset vaatimukset on hyvinvointisovelluksessa täytettävä.
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Pilotointi

 Hyvinvointisovellustoimittajille tulee syksyllä 2022 mahdollisuus osallistua pilotoimaan

ratkaisua. 

 Aikataulu tarkentuu myöhemmin, mutta kartoitamme jo halukkuutta pilottiliittyjiksi. 

 Yhteydenotot asiakkuusvastaava Anssi Hämäläiselle, anssi.hamalainen@kela.fi
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Hyvinvointisovellusten auktorisointi ja 

eroavaisuudet IPA:an
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Auktorisointi 1/3

 Auktorisoinnissa käytetään OAuth 2.0 -protokollaa oikeuksien antamiseen

 Ollut käytössä Omatietovarannon auktorisoinnissa

 Sama auktorisointipalvelu tulee käyttöön myös reseptitietojen luovuttamiseen

 Tuettuna Confidential client (backend vaaditaan)

 Käytännössä sovelluksilla tulee olla luotetussa ympäristössä toimiva taustapalvelu

 2-suuntainen TSL liittyvän clientin backendin ja auktorisointipalvelun välillä 

 Clientin tunnistamisessa käytetään DVV:n myöntämiä varmenteita

 Auktorisoinnin kulkua on kuvattu Omatietovarannon osalta kaaviona kanta.fi:ssä ja tarkemmin 

auktorisointioppaassa – samanlainen kulku tulee käyttöön reseptitietojen auktorisointiin:

 Siirry lukemaan auktorisoinnin käyttötapauskaaviota (kanta.fi)

 Siirry lukemaan tokenin haun käyttötapauskaaviota (kanta.fi)

 Siirry lukemaan auktorisointiopasta (kanta.fi, englanniksi)
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https://www.kanta.fi/documents/20143/853815/Omatietovaranto+K%C3%A4ytt%C3%B6tapauskaavio+++Auktorisointi+luvitus.pdf/39567cbc-a9b3-f1fa-8eb9-a78d8cf8c910
https://www.kanta.fi/documents/20143/853815/Omatietovaranto+K%C3%A4ytt%C3%B6tapauskaavio++Access+tokenin+haku.pdf/448ddf69-a6ab-dca0-80b6-1dee97ced090
https://www.kanta.fi/documents/20143/91486/PHR+authorization+guide.pdf/9fdb48d0-a6c8-0bc6-10ab-35495ca030b4?t=1597743660930


LUONNOS



Auktorisointi 2/3

 Hyvinvointisovellus voi yhdellä auktorisointipyynnöllä pyytää kansalaista antamaan 

käyttöoikeuksia joko vain Omatietovarannon, vain reseptitietojen käyttöön, tai yhtä aikaa 

molempien tietojen käyttöön. 

 Jos sovellus pyytää samalla käyttöoikeuksia sekä Omatietovarannon että reseptitietojen 

käyttöön, Kannan auktorisointikäyttöliittymässä:

 kansalaiselle näytetään kaksi informointia

 kansalainen voi hyväksyä käyttöoikeudet vain toiseen

 Seuraavalla dialla hahmotelma auktorisointikäyttöliittymästä, jos sovellus pyytää 

käyttöoikeuksia molempiin samalla kertaa.
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LUONNOS



Auktorisointi 3/3

 Kannan auktorisointipalvelun scope-ratkaisu poikkeaa Smart on FHIR:sta kirjoitusasultaan, 

koska eri palveluihin (Omatietovaranto, Resepti) annetut luvat tulee voida tunnistaa ja erottaa 

toisistaan. 

 Scopet erotetaan lisäämällä palvelun tunnus scopen perään. 

 Esimerkki reseptitiedon hakemiseen oikeuttavasta scopesta: 

patient/MedicationRequestRec.read

 Tarkempaa tietoa auktorisoinnista löytyy Omatietovarannon auktorisointioppaasta

 Opas kuvaa vielä toistaiseksi auktorisointia vain Omatietovarannon näkökulmasta, opas 

tullaan päivittämään reseptitietojen luovuttamisen osalta. 

 Siirry lukemaan auktorisointiopasta (kanta.fi, englanniksi)
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https://www.kanta.fi/documents/20143/91486/PHR+authorization+guide.pdf/9fdb48d0-a6c8-0bc6-10ab-35495ca030b4?t=1597743660930


IPA:n ja Kanta-palvelujen erot

 Auktorisoinnissa puhdas Smart App Launch Protocol ei ole käytössä

 Laki asettaa vaatimuksen reseptitietojen käsittelijöiden ja tietoteknisten laitteiden vahvasta 

tunnistuksesta 

 Client public ei näin ollen ole tuettuna

 Clientin tunnistamisessa käytetään DVV:n myöntämiä varmenteita

 Ei tueta OpenID Connectia, sillä Kela ei voi tarjota henkilöiden vahvaa tunnistuspalvelua.

 Reseptitietojen FHIR-rajapinnoissa ja sisällöissä on eroavaisuuksia IPA:n profiileihin kansallisista 

Reseptin määrittelyistä johtuen, muun muassa:

 Toteutettu oma operaatio tietojen hakuun

 Ei tueta Patientin hakua

 Ei tueta MedicationRequestin read- ja search-operaatioita
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Lääkemääräyksen yksilöintitietojen 

FHIR hakuoperaatio
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Lääkemääräyksen yksilöintitietojen 
FHIR hakuoperaatio

 FHIR-standardin mukainen rajapinta tietojen siirtoon Reseptikeskuksen ja potilas- tai 

apteekkitietojärjestelmien välillä. 

 FHIR REST-rajapinta (custom operaatio) 

 FHIR resurssit (profiilit) + tehdyt laajennukset 

 Reseptikeskuksen ja potilas- ja apteekkitietojärjestelmien välistä FHIR- rajapintaa kehitetään 

asteittain.

 Implementointiopas sisältää tässä vaiheessa FHIR-rajapinnan ensimmäisen 

toteutuksen eli lääkemääräysten yksilöintitietojen haun ja palautuksen.

 Lääkemääräysten yksilöintitietojen haut palauttavat reseptiasiakirjojen kuvailutietoja ja lisäksi 

myös varsinaisia reseptin tietoja (ei kaikkia). 

 Näitä palautuvia yksilöintitietoja hyödynnetään valittaessa haettavaksi yksittäisiä 

lääkemääräysasiakirjoja (CDA R2 asiakirja).
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Lääkemääräyksen yksilöintitietojen hakeminen
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FHIR hakuoperaation palauttama lääkemääräyksen 
tietosisältö

 Tietosisältönä yksilöintitietojen HL7 V3 Medical Records palautuksen tietosisältö

 Reseptin tietosisällöt

 + lisätty uusia tietoja Lääkitys/Tietosisältö – Lääkemääräys tietosisällöstä (CDA R2 

määrittelyversion 4.00 tietoja)

 FHIR hakuoperaation määritykset löytyvät täältä

 https://simplifier.net/guide/finnishkantamedicationr4/home

 Yksilöintitietojen palautuksen tietosisältö täällä

 https://simplifier.net/guide/FinnishKantaMedicationR4/Yksilintitietojenpalautuksentietosi

slt

 Huom. ed. ei huomioitu palautusta hyvinvointisovelluksille

 Mahd. oma implementointiopas?
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https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/reseptin-tietosisallot
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=3284&versionKey=3765
https://simplifier.net/guide/finnishkantamedicationr4/home
https://simplifier.net/guide/FinnishKantaMedicationR4/Yksilintitietojenpalautuksentietosislt


Sähköinen lääkemääräys = FHIR resurssi 
MedicationRequest

 MedicationRequest (sis. Lääkemääräyksen tietoja + siitä viitattavat resurssit)

 Medication (sis. Lääkkeen tiedot)

 Patient (sis. Potilaan tiedot)

 PractitionerRole (“apuresurssi”)

 Practitioner (sis. Lääkkeen määrääjän tiedot, henkilö)

 Organization (sis. Lääkkeen määrääjän tiedot, organisaation)

 Lisäksi kun palautetaan useampia resursseja, käytetään avuksi Bundle resurssia
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MedicationRequest resurssin käyttö
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MedicationRequest

MedicationPatient

PractitionerRole

subject

medication

requester
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organizationpractitioner

Practitioner Organization



MedicationRequest
MedicationRequest.identifier
MedicationRequest.status
MedicationRequest.statusReason
MedicationRequest.intent
MedicationRequest.category
MedicationRequest.priority
MedicationRequest.doNotPerform
MedicationRequest.reported
MedicationRequest.medication
MedicationRequest.subject
MedicationRequest.encounter
MedicationRequest.supportingInformation
MedicationRequest.authoredOn
MedicationRequest.requester
MedicationRequest.performer
MedicationRequest.performerType
MedicationRequest.recorder
MedicationRequest.reasonCode
MedicationRequest.reasonReference
MedicationRequest.instantiatesCanonical
MedicationRequest.instantiatesUri
MedicationRequest.basedOn
MedicationRequest.groupIdentifier
MedicationRequest.courseOfTherapyType
MedicationRequest.insurance
MedicationRequest.note
MedicationRequest.dosageInstruction
MedicationRequest.dispenseRequest
MedicationRequest.substitution
MedicationRequest.priorPrescription
MedicationRequest.detectedIssue
MedicationRequest.eventHistory

Medication

Patient

Encounter

Any

PractitionerRole

Practitioner

Practitioner

Organization

Observation

Condition

Medication

Substance

| Group

| Organization | Patient | Device | RelatedPerson | CareTeam

CarePlan | MedicationRequest | ServiceRequest | ImmunizationRecommendation

Coverage | ClaimResponse

MedicationRequest

DetectedIssue

Provenance
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Finnish Kanta Medication R4 implementointiopas

 Finnish Kanta Medication R4 implementointiopas

 Operaatio $get-prescriptions-metadata

 Hakuoperaation HTTP pyyntö (request)

 Hakuoperaation HTTP vastaus (response)

 Yksilöintitietojen palautuksen tietosisältö

 Esimerkkejä resurssi-instansseista
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https://simplifier.net/guide/FinnishKantaMedicationR4/


Operaatio $get-prescriptions-metadata
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Operaatio $get-prescriptions-metadata

 Lääkemääräyksen yksilöintitietojen hakuoperaatio $get-prescriptions-metadata on FHIR 

RESTful määritysten mukainen custom-operaatio (ks. tarkemmin FHIR RESTful API ja 

Extended Operations on the RESTful API). 

 Huom. Custom-operaatio, ei perus MedicationRequest-resursin read tai search

 Operaation osoite (URL)

 http://example.org/baseR4/MedicationRequest/$get-prescriptions-metadata

 FHIR versio

 Operaatio ja siinä käytettävät FHIR resurssit noudattavat FHIR R4 (4.0.1) versiota.

 Tuettu formaatti

 Operaatiossa tuetaan vain JSON formaattia (FHIR resurssit, myös HTTP header-osa), 

FHIR standardin tukemia XML- tai RDF-muotojaa ei tueta.
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http://example.org/baseR4/MedicationRequest/$get-prescriptions-metadata


Lisäkalvot
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Finnish Kanta Medication R4 implementointiopas

 Finnish Kanta Medication R4 implementointiopas

 Operaatio $get-prescriptions-metadata

 Hakuoperaation HTTP pyyntö (request)

 Hakuoperaation HTTP vastaus (response)

 Yksilöintitietojen palautuksen tietosisältö

 Esimerkkejä resurssi-instansseista
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https://simplifier.net/guide/FinnishKantaMedicationR4/


Pyynnön http header (PTJ, apteekkijärj., ei hyvinointisovelluksille)
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Header-osa Kenttä Pakollisuus Selite

system P Pyynnön tehnyt järjestelmä

id P
Pyynnön tehneen tietojärjestelmän 

tunniste

name P Pyynnön tehneen tietojärjestelmän nimi

user P Pyynnön tehnyt käyttäjä

id P Pyynnön tehneen käyttäjän tunniste

name P Pyynnön tehneen käyttäjän nimi

authenticationMethod P
Pyynnön tehneen käyttäjän 

tunnistautumismenetelmä

serviceSubscriber P

Liittyjän organisaation tiedot 

(palvelunantaja tai yhteisliittymismallin 

isäntä)

id P Liittyjän tunniste

name P Liittyjän nimi

unitId V vai EP
Liittyjän organisaation palveluyksikön 

tunniste

unitName V vai EP Liittyjän organisaation palveluyksikön nimi

serviceRequester P

Pyynnön tehneen organisaation tiedot: 

palvelunantajan tai yhteisliittymismallin 

vuokralaisen tiedot

id P Pyynnön tehneen organisaation tunniste

name P Pyynnön tehneen organisaation nimi

unitId V vai EP Pyynnön tehneen palveluyksikön tunniste

unitName V vai EP Pyynnön tehneen palveluyksikön nimi

{

"system": {

"id": "123-XYZ",

"name": "Burana softa"

},

"user": {

"id": "1.2.246.537.25.000018",

"name": "Vilhelmiina Adelmiina Heinänenä",

"authenticationMethod": "1"

},

"serviceSubscriber": {

"id": "1.2.246.10.10694591.10.0",

"name": "Lääkärikeskus Oy"

},

"serviceRequester": {

"id": "1.2.246.10.10694591.10.0",

"name": "Lääkärikeskus Oy"

}

}



Pyynnön HTTP header esimerkki

POST http://example.org/baseR4/MedicationRequest/$get-prescriptions-metadata HTTP/1.1

Content-Type: application/json+fhir

Authorization: Kanta-Rx ew0KICAgImxpaXR0eWphIjp7DQogICAgICAidHVubmlzdGUiOiIxLjIuMjQ2LjEwLjIy...

X-Request-Id: 2a844596-bee7-4173-b469-cef15b1554c0

X-Purpose: 1

X-ConsentCode: 1
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Muuttuu hv sovelluksille, acces token?

Ei tarvita hv sovelluksilla?



Pyynnön HTTP body

 Kyselyparametrit välitetään 

HTTP pyynnön body-

osassa Parameters resurssin 

avulla.

 Käytettävät parametrit täällä:

 Yksilöintitietojen 

kyselyparametrit

 Ei välttämättä tule kaikki 

käyttöön/tarpeellisia hv 

sovelluksille
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{

"resourceType": "Parameters",

"parameter": [

{

"name": "patientIdentifier",

"valueIdentifier": {

"system": "urn:oid:1.2.246.21",

"value": "010308A9016"

}

},

{

"name": "assignedAuthorId",

"valueIdentifier": {

"system": "urn:oid:1.2.246.537.25",

"value": "032763"

}

},

{

"name": "statusReason",

"valueCoding": {

"system": "urn:oid:1.2.246.537.5.40105.2006",

"code": "1"

}

},

{

"name": "statusReason",

"valueCoding": {

"system": "urn:oid:1.2.246.537.5.40105.2006",

"code": "2"

}

},

{

"name": "statusReason",

"valueCoding": {

"system": "urn:oid:1.2.246.537.5.40105.2006",

"code": "3"

}

}  

]

}

http://hl7.org/fhir/parameters.html
https://simplifier.net/guide/FinnishKantaMedicationR4/Yksilintitietojenkyselyparametrit


Vastauksen HTTP header

 Content-Type: paluu-sanoman muoto: 

 application/fhir+json;charset=UTF-8

 X-Request-Id: vastaussanoman yksilöivä tunniste. 

 esim.: 224895b7-39f0-48bb-81ce-

63550d05b55d

 X-Correlation-Id (optional): pyyntösanoman 

yksilöinyt tunniste, 

 esim.: 2a844596-bee7-4173-b469-

cef15b1554c0
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HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/fhir+json;charset=UTF-8

X-Request-Id: 224895b7-39f0-48bb-81ce-63550d05b55d

X-Correlation-Id: 2a844596-bee7-4173-b469-cef15b1554c0



Vastauksen HTTP body

 Onnistuneen pyynnön vastaukset

 Onnistuneen hakuoperaation vastauksena palautuu Bundle resurssi-instanssi, joka on 

sisältää palautettavat MedicationRequest-resurssi-instanssit (lääkemääräyksen 

yksilöintitiedot)

 Jokainen yksittäinen resepti on oma MedicationRequest instanssinssa Bundle rakenteen 

sisällä (entry).

 Hakuoperaatio on onnistunut myös silloin, jos vastauksena ei palaudu yhtään 

MedicationRequest resurssi-instanssia. Tällöin hakutulosten määrä (total) on nolla.

 Virhetilanteeseen päätyneen pyynnön vastaus

 Virhetilanteissa vastauksena palautuu HTTP virhestatuskoodi sekä HTTP bodyssa

OperationOutcome resurssi-instanssi, jolla ilmaistaan tarkempi virhe.
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Palautuvat MedicationRequest resurssi-instanssit

 Bundle resurssin sisällä palautuva yksittäinen 

MedicationRequest resurssi-instanssi sisältää 

yhden reseptin yksilöintitiedot. 

 MedicationRequest-resurssista viitataan toisiin 

resursseihin

 Medication (lääkkeen tiedot)

 Patient (potilaan tiedot)?

 PractitionerRole resurssi, jota tarvitaan, että 

voidaan ilmoittaa molemmat sekä 

Practitioner- että Organization-resurssit

 Practitioner (määrääjän tiedot)

 Organization (määrääjän organisaation 

tiedot). 

 Viitattavat resurssi-instanssit palautuvat kaikki 

aina hakuoperaation vastauksessa 

MedicationRequest resurssi-instanssin sisällä 

contained elementissä.
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Yksilöintitietojen palautuksen tietosisältö

 Tarkemmat määrittelyt palautuvista tiedoista on profiloitu resursseihin 

 Huom. Profilointi tässä vaiheessa vain suomalaisten tietojen mappaus FHIR rakenteisiin, 

tarvittavat laajennukset, koodistojen sidonta, yksilöintitunnusten käyttö (slice)

 Alla luettelo resursseista, joita Yksilöintitietojen FHIR hakuoperaraatiossa käytetään.

 MedicationRequest

 Medication

 Patient?

 PractitionerRole

 Practitioner

 Organization

 Bundle
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Lisäkalvot 2
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Esimerkki Bundle resurssi-
instanssista, jonka sisällä 
palautuu 3 MedicationRequest
resurssi-instanssia
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{

"resourceType": "Bundle",

"id": "92685db0-1b58-4cea-b1fa-289e8ab58892",

"type": "searchset",

"total": 3,

"entry": [

{

"resource": {

"resourceType": "MedicationRequest",

...

}

},

{

"resource": {

"resourceType": "MedicationRequest",

...

}

},

{

"resource": {

"resourceType": "MedicationRequest",

...

}

}

]

}



Esimerkki Bundle resurssi-
instanssista, jonka hakutulos on 
nolla (ei löytynyt hakuehtoja 
täyttäviä reseptin yksilöintietoja):
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{

"resourceType": "Bundle",

"id": "073ce2b1-4c39-4cae-a479-ca59c8f74fef",

"type": "searchset",

"total": 0,

}



Esimerkki virheilmoituksesta, 
joka palautuu OperationOutcome
resurssi-instanssissa 
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{

"resourceType": "OperationOutcome",

"issue": [

{

"severity": "error",

"code": "processing",

"details": {

"coding": [

{

"system": "http://resepti.kanta.fi/fhir/prescription-errorcodes",

"code": "101015",

"display": "Virheellinen pakollinen tieto"

}

],

"text": "clinicalDocument.code puuttuu"

}

}

]

}

•system elementissä ilmoitetaan käytettävä koodisto

•code elementissä varsinainen virhekoodi

•display elementissä virhekoodia vastaava selite.

Yksittäinen virhe ilmoitetaan issue-elementissä. 

Severity-elementin arvo on virheissä ”error”, Code-

elementtiin annetaan sopiva arvo FHIR 

koodistosta Issue Type ja varsinainen virhe 

ilmoitetaan Details-elementissä koodattuna.

http://hl7.org/fhir/issue-type
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{

"resourceType": "MedicationRequest",

"id": "1.2.246.10.11587985.93.2009.17985416544561458",

"contained": [

{

"resourceType": "Medication",

"id": "1",

...

},

{

"resourceType": "Patient",

"id": "2",

...

},

{

"resourceType": "PractitionerRole",

"id": "3",

"practitioner": {

"reference": "#4"

},

"organization": {

"reference": "#5"

}

},

{

"resourceType": "Practitioner",

"id": "4",

...

},

{

"resourceType": "Organization",

"id": "5",

...

}

],

...

"status": "active",

...

"medicationReference": {

"reference": "#1"

},

"subject": {

"reference": "#2"

},

"authoredOn": "2020-04-27T14:03:37+03:00",

"requester": {

"reference": "#3"

},

"dosageInstruction": ...

}



 Lääkemääräyksen tiedot (otsikkotasolla)

 Asiakirjan perustiedot

 Reseptin hoidolliset tiedot

 Lääkkeen määrä reseptillä

 Lääkehoidon perustiedot

 Lääkkeen käyttötarkoitus

 Reseptin hallinnolliset tiedot

 Lääkkeen annostustiedot reseptillä

 Rakenteinen annostusohje

 Toimitukseen liittyvät tiedot

 Lääkemääräyksen tilatiedot

 Muut tiedot
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 Lääkkeen tiedot

 ATC-koodi ja ATC-koodin mukainen 

nimi

 Lääkevalmisteen VNR-numero

 Lääkevalmisteen kauppanimi tai 

lääkeaine ja apteekin seoksen nimi

 Valmisteen vahvuus ja yksikkö tekstinä

 Lääke- tai valmistemuoto

 Valmisteen laji

 Potilaan tiedot? 

 Potilaan henkilötunnus

 Potilaan sukunimi

 Potilaan sukunimen etuliite

 Potilaan etunimi

 Potilaan kutsumanimi

 Potilaan syntymäaika
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 Lääkkeen määrääjän tiedot

 Lääkkeen määrääjä

 Lääkkeen määrääjän 

yksilöintitunnus (SV-numero)

 Lääkkeen määrääjän sukunimi

 Lääkkeen määrääjän sukunimen 

etuliite

 Lääkkeen määrääjän etunimi

 Lääkkeen määrääjän kutsumanimi

 Lääkkeen määrääjän organisaatio

 Palveluyksikkö

 Palvelunantaja
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Olemme myös somessa

@kantapalvelut

Kiitos!

Kela / Kanta-palvelut

https://www.facebook.com/Kantapalvelut
https://twitter.com/kantapalvelut?lang=fi

