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• Lomakkeesta voidaan yleistäen käyttää määritelmää:
määrämuotoinen asiakirja

• Mitä terveydenhuollon lomakkeet ovat?
– Todistuksia, lausuntoja, selvityksiä, hakemuksia, ilmoituksia, palautteita,

kyselyitä jne.

• Lomakkeet ovat pitkään olleet paperimuodossa
– Kaikille lienee tuttu esim. lyhytaikaisen työkyvyttömyyden todisteeksi

kirjoitettu lääkärintodistus A

• Lomakkeiden rakenteistaminen sähköistä käyttöä varten on
periaatteessa helppoa, koska tieto on määrämuotoista / valmiiksi
rakenteisessa muodossa

Terveydenhuollon lomakkeet
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• Sähköiset lomakkeet ovat pitkään tehneet tuloaan

• Minkälaisilla konsepteilla lomakkeita on sähköistetty:
– Tulostettavat lomakkeet (mm. pdf- ja doc-muodossa)

– WWW-lomakkeet

– Sähköisen asioinnin lomakkeet

– Kirjoon voi  perehtyä esim. suomi.fi –portaalissa

• Sähköinen asiointi laajamittaisena ratkaisuna on kuitenkin antanut
odottaa itseään:
– Kattavia tunnistusratkaisuja ei ole ollut

– Yleistä tai kansallista asiointitiliä ei ole

– Keskitettyä tiedon tallentamispaikkaa ei ole ollut

– Sähköiseen allekirjoitukseen ei ole ollut yhtenäistä ratkaisua

– Kehittäminen ollut hajautettua ja toiminto- ja organisaatiolähtöistä

Kohti sähköistä asiointia
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• Lomakkeita käytetään
tiedon välittämiseen
erilaisten käyttäjäryhmien
välillä

• Moni organisaatio on
laatinut ja laatii edelleen
omia lomakkeitaan

• Kehitys on pitkälti ollut
toiminto- ja organisaatio-
lähtöistä, eikä asiakas-,
ammattilais- ja
prosessilähtöistä

• Kansallisista
yhdenmukaisuutta on
vähän

Lomakkeiden  kehitys ja käyttäjäryhmiä
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• Tässä esityksessä keskitytään kansallisiin terveydenhuollon
lomakkeisiin, jotka
– Tullaan arkistoimaan kansalliseen terveysarkistoon (KanTa)

– Ovat itsenäisiä lomakkeita

– Ovat muuta tarkoitusta kuin hoidon dokumentointia varten laadittuja
määrämuotoisia asiakirjoja, mm.
• Todistukset (mm. Lääkärintodistus A , B1, B2, C, D, E)

• Elinluovutuspöytäkirja

• Lausunnot

• Erityislainsäädännössä tai asetuksilla edellytetyt vahvistetut lomakkeet (mm.
Tarkkailulähete MI , Hoitoon määräämispäätös , Kuolintodistukset)

• Syntymätodistus

Kansalliset terveydenhuollon lomakkeet
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– Sosiaali- ja terveysministeriö

– Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta

– Kansaneläkelaitos

– Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

– Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

– Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen antaja (tai -tuottaja)
• Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksikön vastaava johtaja

• Tietosuojavastaava

– Asiakas / Potilas

– Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattilaiset

– HL7 Finland ry

– Tietojärjestelmätoimittajat

– Lääninhallitus

– Tietosuojavaltuutettu

Kansallisen lomaketyön sidosryhmiä



7

• Kun samaa asiakirjaa käsittelevät sekä ihmiset että tietokoneet, on
luontevaa erottaa asiakirjan sisältö ja sen esitystapa.

• Rakenteista asiakirjaa on määritelty mm. seuraavasti:
– Asiakirja koostuu nimetyistä osista, joihin voidaan kohdistaa hakuja ja

joita voidaan erikseen käsitellä

– Rakenne on mahdollista määritellä ihmisen ja tietokoneen luettavissa
olevalla määrittelyllä

– Ihmiselle esittävä ulkoinen esitysmuoto mahdollista erottaa sisällöstä

• Terveydenhuoltoon liittyvien asiakirjojen rakenteistaminen on
haastava tehtävä, koska tietojen kirjaamisen prosessissa, tarpeissa ja
käytännöissä on paljon eroja

• Lomakkeiden rakenteistaminen on periaatteessa helppoa, koska ne
ovat jo valmiiksi lähellä rakenteista muotoa

Rakenteinen asiakirja
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• Kansallisessa terveyshankkeessa on valittu sähköisen
potilaskertomuksen tiedonsiirto- ja arkistointirakenteeksi CDA R2 -
standardi (Clinical Document Architecture Release 2)

• CDA R2 on ANSI-standardi
• Siitä on julkaistu Suomeen paikallistettu versio 18.1.2007

• Lisätietoa löytyy HL7 Finland r.y:n kotisivuilta: www.hl7.fi

• HL7-yhdistyksen tuottamissa suomalaisissa soveltamisoppaissa on
kuvattu yksityiskohtaisesti miten potilaskertomukset esitetään CDA-
standardin avulla

• Soveltamistapaan liittyy kahden perustyypin mukaisia asiakirjoja:
1. Jatkuvaa kertomustekstiä

2. Määrämuotoisia asiakirjoja

CDA R2 -standardi
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• Kansallisen terveyshankkeen toimesta on toteutettu lomakkeiden
sähköisiä määrityksiä CDA R2 -muotoon.

• CDA-standardin soveltamisessa on haluttu hyödyntää lomakkeiden
kehittämiseen käytetty suuri työmäärä ja tätä varten on kehitetty
mekanismi lomakkeissa olevan tiedon esittämiseen

• Lomakkeiden CDA R2 -määritys on perustunut niiden tällä hetkellä
käytössä olevaan paperiversioon. Nykyisin lomakkeet toimitetaan
pääsäätöisesti paperilla saajalle, josta ne tarvittaessa siirretään
sähköiseen muotoon joko katselua tai käsittelyä varten.

• Vain muutamille CDA R2 -lomakkeille on ollut käytössä mahdollisuus
sähköiseen siirtämiseen.

CDA R2 ja lomakkeet
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• Terveydenhuollon eri organisaatioiden tulee tuottaa ja lähettää
KanTa-arkistoon yhdenmukaisia potilasasiakirjoja, jotta potilaiden
tietoja voidaan lukea ja käsitellä muuallakin kuin tiedot tuottaneessa
organisaatiossa

• Lomakkeet tallennetaan KanTaan CDA R2 -asiakirjoina, kuten
muutkin asiakirjat.

• Potilaskertomuksen sähköiset lomakkeet on tarkoitettu ensisijaisesti
tiedonsiirtoon sosiaali- ja terveydenhuollon eri palvelunantajien
välillä

• Sähköiset lomakkeet on tarkoitettu ensimmäisessä vaiheessa
toimimaan paperisien lomakkeiden rinnalla ja myöhemmin
korvaamaan kokonaan paperiset lomakkeet

Lomakkeet ja kansallinen terveysarkisto
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Kansallisen lomakerakenteen
hyväksymismalli
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• Koodistopalvelu sisältää kaikki koodistot, joita tarvitaan
potilasasiakirjojen käsittelyssä valtakunnallisten
tietojärjestelmäpalvelujen avulla

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa koodistopalvelun
sisällöstä ja Kela teknisestä ylläpidosta

• Lomakkeiden rakennemääritykset jaellaan koodistopalvelun kautta

• Koodistopalvelun kautta jaettavilla lomakkeilla tulee olla vastuutaho,
joka huolehtii lomakkeen ajantasaisuudesta, ylläpidosta ja rakenteen
(koodistopalvelumuodon) oikeellisuudesta.
– Osalla näistä lomakkeista on vastuutaho määriteltynä laeissa tai

asetuksissa.

• Jos terveydenhuollon lomakkeen rakenne halutaan jakaa keskitetysti
kansallisella tasolla, niin asia on käsiteltävä koodistopalvelun
johtoryhmässä

Lomakerakenteen ylläpitovastuut
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Kansallisen lomakkeen syntyprosessi
1. Rakenteistaminen

koodistopalvelussa käytettävään
muotoon

2. Kun rakenne on hyväksytty , niin
se jaellaan koodistopalvelimelta

3. Hyväksytyn rakenteen
perusteella toimittajat voivat
tehdä toteutukset omiin
järjestelmiinsä

4. Lomakkeita hyödynnetään
potilastietojärjestelmää
käytettäessä

5. Täytettyjä lomakkeita
arkistoidaan
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• Mitä käy paperilomakkeille?
– Kuinka pitkään niitä käytetään?

– Onko niiden rinnakkaiskäyttö hyvää palvelua?

• Mihin suuntaan sähköiset lomakkeet menevät?
– Mikä merkitys on jatkossa mm. pdf-, doc-lomakkeilla?

– Saako CDA R2 –muoto suosiota muissa kuin kansallisissa lomakkeissa?

• Miten hoidetaan KanTaan tallennettujen lomakkeiden yhteiskäyttö?
– Ketkä saavat käyttää sähköisen lomakkeen tietoja?

– Saako kopioita luoda vai käytetäänkö aina alkuperäistä?

• Kuka saa hyödyntää sähköistä lomaketta?
– Kuka omistaa lomakkeen tiedot?

• Miten edetään kohti sähköistä asiointia?
– Kuka voi asioida ja kenen kanssa?

– Kuinka monta erilaista asiointipalvelua on tarpeen rakentaa?

Mikä on lomakkeiden tulevaisuus?
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• Hyvinvointisektorin toiminnan ja tiedonhallinnan kehittämiseen
erikoistunut puolueeton asiantuntijayritys.

• Hyvinvointisektorin substanssiosaamista

• Asiakkaina hyvinvointisektorin palveluntuottajat, kansalliset toimijat,
alueelliset kehittämisyhtiöt, oppilaitokset, tietojärjestelmätoimittajat

• Perustettu 2007

• Yhdeksän työntekijää

• Työntekijöidensä omistama

• Toimistot Jyväskylässä, Espoossa ja
Turussa

Salivirta & Partners lyhyesti


