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Alueellisilla hankkeilla tarkoitetaan tässä
yhteydessä sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietojärjestelmätoteutuksia, joissa 

• Terveydenhuollon eri toimintayksiköiden 
asiakas/potilastietoa sisältävät tietojärjes-
telmät ja tai ohjelmistot luovuttavat tai 
siirtävät keskenään tietoa tietoverkon yli

• Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiakas-
tietojärjestelmät tai ohjelmistot luovuttavat tai 
siirtävät keskenään tietoa



Alue on esimerkiksi usean kunnan  muodostama
kokonaisuus. Se voi olla myös työssäkäyntialue,
sairaanhoitopiiri tai jopa koko maan kattava
palvelukokonaisuus.

Esimerkkejä alueellisista tietohallintohankkeista 
ovat mm.
• Satakunnan makropilotin ATJ-järjestelmä
• Neljän LEX-makropilottia soveltavan alueen hanke
• HUS-PACS kuvantamisen järjestelmä
• Datawell- Navitas viitejärjestelmä ja Postin 
viitetietokanta

• Konsultaatiojärjestelmät (mm. Konsu)
• Kotkan lääkäriverkko
• Nettineuvola
• “Atuline” virtuaaliklinikka



Esityksessä keskitytään sellaisiin alueellisiin
tietojärjestelmähankkeisiin ja tietojärjestelmiin
joissa käytetään tai luovutetaan arkaluontoista
ja salassa pidettävää asiakas/potilastietoa.



Esimerkki: Satakunnan makropilotin aluejärjestelmä
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Esimerkki: LÄNSI-UUSIMAAN RIS-järjestelmä

Jakelu

  Commit Oy:n luvalla

SpeechMik
e

Palomuuri

Tammisaari

ISDN 64 kbps

RIS Arkisto



Viitekanta, suostumukset, hoitosopimukset

Meilahti
Maria

Jorvi Kirurginen
sairaala
Töölö

(Lns
iho-all.,
muut )

(Peijas )

Perusjärjestelmät

ATJ-
palvelut

Palvelut:
Käyttäjähallinta
Suostumusten hallinta
Hoitosopimukset / -suunnit.
Viitetietojärjestelmä
Ajanvarauspalvelut
Infopalvelu
Käyttöloki
Koodistot

Esimerkki:  HUSin suunnitelma aluetietojärjestelmäksi

Hoitoepisodin tiedot
( lähete, päiystyskäynti)
- käynnit
-hoitojaksot
-lab.tulokset
- rtg
-toimenpiteet
-hoitopalaute ym
CDA -dokumentit (PACS )

AAVA
Viite-
tieto-
järj.

Suos-
tumuk-

set

Hoito-
sopi-

mukset

Käyttöliittymä,
käyttäjähallinta, loki, koodistot

Lähde: HUS



Alueellisten hankkeiden  tyypillisiä toiminnallisia
tavoitteita: 

• Potilas- ja asiakastieto käytössä 24h/7d koko 
alueella 

• Hoitoketjun ja tiimityön tietotuki 
• Ammattilaisten konsultaatiopalvelut
• Yhteistoiminnalliset digitaaliset potilaskertomuk-
set 
• Tietojärjestelmien alueellinen yhteistoiminal-
lisuus / integraatio

• Alueellinen tietoverkkoasiointi
• Korkealuokkainen tietosuoja ja yksityisyyden 
suoja



Potilastietojen käsittelyn näkökulmasta ovat
alueelliset hankkeet tuoneen tietojärjestelmiin
uusia palveluja ja komponentteja 

• Viitetietojärjestelmä
• Alueellinen käyttäjien tunnistaminen ja hallinta
• Potilastietojen alueellisen käytön ja luovutuksen
hallinta

• Potilaan/asiakkaan suostumusten hallinta
• Alueelliset ajanvaraukset
• Hoitoketjun hallinta
• Päätöksenteon tuki
• Alueelliset arkistot
• Alueelliset tietoverkot ja palvelimet



Alueellisten järjestelmien piirteitä

• Useat eri osapuolet jakavat ja käyttävät potilastietoa
• Uusia käyttäjäryhmiä kuten moniammatilliset
tiimit ja omaneuvojat

• Tieto mistä potilastietoa löytyy on olemassa ( esim.viite-
järjestelmästä)

• Tietoa käytetään yli organisaatiorajojen
• Tiedon käyttäjät ovat virtuaalisia henkilöitä, tieto-

koneita ja ohjelmia
• Tietoa voidaan siirtää ja  kopioida helposti
• Järjestelmäkokonaisuudessa  useita eri toimittajia
(mm. perinteiset ohjelmistotoimittajat, integraatori-
yritys, teleoperaattorit, arkistonpitäjä, tieto-
suojayritys)  



• Kuka saa alueellisesti käyttää potilaan terveystietoa,
mihin tarkoitukseen ja milloin ?

• Millainen  voisi olla “alueellinen potilastietokanta” ?
• Kuinka osapuolet tunnistetaan verkossa
• Kuinka eri käyttäjien roolit hallitaan
• Mikä on (digitaalinen) suostumus ja milloin se tarvitaan
• Miten tiedot löytyy eri tietojärjestelmistä
• Miten taataan tietojen muuttumattomuus tiedonsiir-
ron yhteydessä

• Miten potilas saa tietää kuka hänen tietojaan käyttää
• Mikä on riittävän tietoturvallinen infrastruktuuri

Yksityisyyden ja tietosuojan näkökulmasta ovat
aluehankkeet ja siirtyminen digitaaliseen ympäris-
töön korostaneet tarvetta ratkaista 



Alueellisissa ratkaisuissa lähtökohta on 
potilastietojen käsittelyn lainmukaisuus

lisäksi tulee
• noudattaa ministeriön anatamia määräyksiä

• noudattaa terveystiedon käsittelyn eettisiä
• periaatteita

• osapuolten välille rakentaa luottamus

• noudattaa  standardeja

• noudattaa “hyvä käytännön ohjeita” mm. poti-
lastietojen käytössä ja luovutuksessa, arkistoin-
nissa ja sähköisessä allekirjoituksessa



Ominaisuus joka kertoo, että informaatio 
ei ole paljastunut tai käytössä ulkopuoli-
selle henkilölle, prosessille tai järjestel-
mälle

Luottamuksellisuus on tietoon liittyvä



Arkaluontoisen tiedon käsittelyn periaatteet
ovat voimassa niin toimintayksikön sisäisessä kuin
alueellisissa tietojärjestelmissä, siispä

• Tiedon käyttöön tarvitaan hyväksyttävä syy
• Potilas lääkäri suhde on tiedon käytön edellytys
• Vain niillä ammattilaisilla jotka osallistuvat 

potilaan hoitoprosessiin on oikeus potilaan tietoihin
• Tiedon käyttö perustuu hoitoprosessista tai toimenpi-

teestä johtuvaan tarpeeseen
• Toimintayksikön väliseen tiedonvaihtoon tarvitaan

asiakkaan informoitu suostumus jollei laista muuta
johdu

• Potilaalla on oikeus tarkistaa oma tietonsa ammatti-
laisen avustama



• Tiedon luovuttajalla on velvollisuus tarkistaa
että tiedon luovuttamisen edellytykset ovat 
olemassa

• Yksilöiden, heidän ammattistatuksensa ja työroolinsa
varmentaminen on välttämätöntä

• Organisaatioiden, palvelinten ja ohjelmien varmen-
taminen on tehtävä

• Tiedon alkuperä tulee varmistaa (”data origin
authentication”)



Ongelmakohtia tietosuojan näkökulmasta
alueellisissa tietojärjestelmissä ovat mm.

1. Käyttäjien tunnistaminen 

2.Tiedon käyttäminen muiden kuin oman 
toimintayksikön henkilöstön toimesta

3. Eri toimintayksiköissä talletetun tiedon 
löytyminen

4. Tiedon luovuttaminen toimintayksikön ulko-
puolelle

5.  Suostumusten hallinta



Tietojärjestelmäintegraation ja vaihtoehtoisia
toteutusmalleja tietosuojan näkökulmasta

• Toteutetaan usean eri toimintayksikön/toimittajan
tietojärjestelmien yhteistoiminnallisuus siten että
tiedon tarvitsija on vain aluejärjestelmän käyttäjä
Tehdään mahdollisimman vähän muutoksia perus-
tietojärjestelmiin.

- käyttäjä ”loggautuu” vain aluepalvelimeen ja siis
aluejärjestelmän käyttäjäksi

- aluejärjestelmä tunnistaa ja autentisoi käyttäjän
- viitetietojärjestelmä kertoo vain tiedon sijainti-

paikan
- aluepalvelin hallinnoi suostumuksia
- perusjärjestelmiin lähetetään luovutuspyyntö-

sanoma
………… jatkuu



- Perusjärjestelmä/arkisto päättää luovutussanoman
perusteella mitä tietoa luovutetaan ja tekee 
luovutusmerkinnät omaan lokitiedostoonsa

- Perusjärjestelmän vastaussanoma sisältää
luovutettavan tiedon

- Siirrettävät tiedot salataan tarvittaessa

Tätä ratkaisua voidaan kutsu tyypiksi 
” Makropilotin ATJ-toteutus ”

Tietosuojariskit ovat varsin hyvin hallinnassa



• Toteutetaan usean eri toimintayksikön/toimittajan 
tietojärjestelmien yhteistoiminnallisuus siten, että
käyttäjä ”loggautuu” aina tarvittaessa tietoa 
luovuttavan järjestelmän senhetkiseksi käyttäjäksi

- Tässä ratkaisussa alueella on yhteinen 
käyttäjähakemisto tai kaikki alueen käyttäjät 
ovat hyväsyttyjä käyttäjiä toisten 
toimintayksiköiden/organisaatioiden 
tietojärjestelmissä



Tietosuojan kannalta tämä ratkaisu on 
ongelmallinen,koska
• toimintayksikön sisäisessä tietojenkäytössä
tavallisesti oletetaan, että potilastietojen
käytön edellytykset ovat olemassa

• toimintayksikön sisällä ei tietojen käyttöön tarvita
potilaan suostumusta

• kyetä varmistamaan, että tiedon käytön
edellytykset ovat olemassa (suostumus, hoitosuhde jne.

• kyetä rajaamaan käyttäjän pääsy vain kulloisenkin
potilaan tietoihin

• pitää lokia tiedoista jota luovutetaan toiminta-
yksikön ulkopuolelle

Tällaisessa toteutuksessa tulee toimintayksikön ulko-
puolisen käyttäjän (”vierailevan   käyttäjän) kohdalla



Toteutetaan usean eri toimintayksikön tietojen käytön 
yhteistoiminnallisuus siten, että käytössä on
yhden toimittajan alueellinen looginen tietojärjestelmä

• Kukin toimintayksikkö on tässäkin omien asiakastieto-
jensa  rekisterinpitäjä

• Aluejestelmässä on yhteinen käyttäjähakemisto

Tietosuojan näkökulmasta tämä on muunnos edelli-
sestä toteutuksesta.



Tiedon löytyminen eri toimintayksiköiden
arkistoista tai tietojärjestelmistä

• Tieto siitä mistä toimintayksiköstä potilastietoa
löytyy on arkaluontoista ja sen käyttö vaati
yleensä potilaan suostumuksen

• Asiakastiedot tulee nimetä yksilöllisesti ja
standardoidusti

• Viite on keino kertoa mistä tietoa löytyy

• Viite on säädelty LEX-makropilottilaissa



Stakes/OSKEn  hanke

Sähköisen asiakas- ja potilasasiakirjojen
säilytyksen ja kiistämättömyyden hyvä
käytäntö

Valtakunnallinen  eksperttiryhmä

Raportti valmis ennen kesälomia

Raportti sisältää mm. joukon  aluetietojärjestelmiin
kohdistuvia suosituksia



Raportti tulee sisältämään seuraavat suositukset

• Asiakirjan, organisaation, henkilökunnan ja potilaan
yksilöinti

• OID- koodin käyttö yksilöintiin
• Tietojen käytön ja luovutuksen periaatteet
• Asiakirjan kuvailutiedot
• Asiakirjan nimi- ja viitepavelut
• Rakennekonveriot
• Asiakirjan sähköinen allekirjoitus
• Asiakirjan turvaaminen on-line käyttöympäristössä
• Sähköisesti allekirjoitetun asiakirjan säilytyksen

turvaaminen
• Arkisto osana PKI-arkkitehtuuria (mm. prokura-
arkisto ja organisaatioallekirjoitus)



Tietosuojaa parantaa alueellisen 
minipalvelimen käyttö

• Nimipalvelin yhdistää viitetiedon ja sen 
fyysisen osoitteen missä potilastieto
sijaitsee

• Viitetieto voi olla esim. pelkkä URL-osoite
nimipalvelimeen + potilaan tunniste



Nimipalvelin

Potilas ID
Arkisto
URL

Dokumentin ID
(URN)

Lähde: ISO TC 215 Requirements for  secure archive/ P. Ruotsa-
lainen 2002

Esimerkki nimipalvelimesta



Luottamuksen synnyttäminen, 
tunnistaminen ja sähköinen  

suostumus



PKI- arkkitehtuuri on  keino synnyttää
luottamus digitaalisessa tietoverkossa

Sen peruspalveluja ovat:
• Vahva tunnistaminen (henkilöt, laitteet ja ohjelmat)
• Tiedon eheyden takaaminen
• Luottamuksellisuus
• Kiistämättömyys /digitaalinen allekirjoitus



Public Key Infratructure (PKI)

PKI (julkisen avaimen järjestelmä) on 
yhdistelmä
• teknologiaa
• toimintapolitiikkaa
• hallinnollisia menetelmiä

jotta mahdollistettaisiin arkaluontoisten tietojen
vaihto turvattomassa ympäristössä



Sosiaali- ja terveydenhuollon PKI-
alustan tulee hallinnoida ja tuottaa

• Turvallinen asiakas- ja  potilastietojen käyttö
• Toimijoiden välinen turvattu tiedonsiirto
• Suostumusten hallinta
• Toimijoiden identifiointi
• Taata tiedon muuttumattomuus
• Hallinnoida digitaalisia arkistoja
• Hallinnoida  luottamusta (trust management)
• Mahdollistaa tiedon luotettava löytäminen



Tyypillisiä PKI palveluja

Tunnistaminen

Autentisointi

Tiedon salaus

Digitaalinen allekir-
joitus

digitaalinen suostumus

Luottamuksellinen
tiedon käyttö

Turvallinen
tiedon siirto

Turvallinen
arkisto

EPR

Lähde P. Ruotsalainen/Maastricht 2001



Miksi kansallinen arkkitehtuurimmärittely ?

• Paikallisten ja alueellisten tietojärjestelmien kansal-
linen yhteistoiminnallisuus tarvitaan (STM:n palvelu-
ketjutyöryhmä 1998)

• Tietoturvan minimitaso ja tietoturvapolitiikka tulee
olla sama  koko maassa

• Ei erilaisia ja yhteensopimattomia sähköisen asioinnin
ratkaisuja eri alueilla

• Tietoturvapolitiikka ja tietojen luovuttamisen peri-
aatteet määritellään STM:n tietosuojavaltuutetun
toimiston, Stakesin ja kuntaliiton yhteitstyönä
(Kansallinen projekti terveydenhuollon tulevaisuuden
turvaamiseksi 2002)

• Varmistetaan kansainvälisten standardien yhtenäinen
noudattaminen koko maassa



Ehdotus sosiaali- ja terveydenhuollon PKI-arkki-
tehtuuriksi

• STM rahoittama OSKEn projekti 2001-2002
• Mukana myös HUS-piiri, Kuopion yliopisto ja
ICL Invia

• Ollut lausunnoilla yo-sairaanhoitopiireissä, väestö-
rekisterikeskuksessa, kuntaliitossa ja 11 alan
yrityksessä

• Raportti on  painossa 



Alueellinen CA Alueellinen  CA

Valtakunn
allinen CA - Ammattilaiset (laatu- varmenne)

- Paikalliset CA:t
- Palvelut

Kansallinen taso

Alue taso

DIRDIR

DIR

Rekisteröinti Rekisteröinti Rekisteröinti

- Oma muu henkilöstö
- Muut käyttäjät
- Palvelut

Rekisteröinti

Ehdotus : osittain keskitetty ratkaisu

Lähde OSKEn PKI-raportti 2002



Ehdotetun ratkaisun ominaisuuksia

• Keskitetään valtakunnan tasolle vain se mikä on
välttämätöntä - laatuvarmenne ammattilaisille,
palveluntuottajien tunnistus, tietoturvapolitiikka
ja prokura-arkistojen varmennus

• Kansalaiset tunnistetaan sosiaaliturvakortilla tai vas-
taavan tasoisella muulla teknologialla 

• Aluetasolla hoidetaan muuttuvat varmennukset ja
ei laatuallekirjoituksen edellyttämät toiminnat ( mm.
työntekijoiden kulloisetkin tehtäväroolit, organisaa-
tion sisäiset alelkirjoitukset)



PKI-toteutus tarjoaa korkealuokkaisen
tietosuojaratkaisun alueellisiin terveyden-
huollon sähköisen asioinnin tietojärjestelmiin 



Lisätietoja tämän luennon aiheista 
osoitteesta:

pekka.ruotsalainen@stakes.fi


