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Kansalaisen mahdollisuudet hallinnoida omien tietojensa käyttöä

Kansalaisen omat terveystiedot muodostuvat laajasti tarkasteltuna hyvin monimuotoisista ja eri
tavalla säädellyistä tietolähteistä. Keskeiset tietolähteet ovat 1) potilaskertomusdokumentaatio, 2)
kansalaisen terveydentilaa tai terveyskäyttäytymistä kuvaava muu tieto, joka voi olla kansalaisen
itsensä keräämää tai mittalaitteiden tuottamaa ja 3) omaan terveydentilaan liittyvä yleinen
terveystieto kuten hoito-ohjeet. Jatkossa, kun kansalaisille suunnatut sähköiset terveysjärjestelmät
(personal health records) yleistyvät ja järjestelmissä yhdistyvät nämä erilaiset tietolähteet, joudutaan
tiedon hallinnoinnin pelisääntöjä tarkastelemaan uudesta näkökulmasta.

Keskeisen ryhmän omista terveystiedoista muodostavat ammattihenkilöiden potilaskertomuksiin
tekemät merkinnät ja muu potilaskertomuksiin talletettava tieto. Tämän tiedon käyttö on hyvin
tarkkaan säänneltyä. Tieto palvelee ensisijaisesti potilaan hoitoa - se on kerätty hoitoon
osallistuville ammattihenkilöille dokumentaatioksi, joka palvelee hoitopäätöksiä. Hyvä
dokumentaatio parantaa sekä potilasturvallisuutta että ammattihenkilön oikeusturvaa. Tietojen
luovuttaminen pohjautuu rekisterinpitoon. Rekisterinpitoon liittyvät velvoitteet ja oikeudet
perustuvat lainsäädäntöön ja ovat tarkasti ohjeistettuja. Suomessa kansalainen ei voi päättää sitä,
mikä tieto dokumentoidaan. Kansalaisella on sen sijaan mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten tietoja
luovutetaan rekisterinpitäjien välillä.

Parhaillaan on valmisteilla tiettyjä säädösmuutoksia, jotka pyrkivät tukemaan toisaalta tiedon
joustavaa saamista hoitotilanteessa ja toisaalta parantamaan potilaan tosiasiallisia mahdollisuuksia
hallinnoida omien tietojensa käyttöä. Potilaan hoidon dokumentointi jakaantuu eri rekistereihin.
Rekistereiden välillä tietoja saadaan luovuttaa vain potilaan suostumuksella. Valmisteilla olevassa
terveydenhuoltolaissa pyritään lisäämään hoidon asiakaslähtöisyyttä ja perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon saumatonta yhteistyötä ja mahdollistamaan tietojen joustavampi alueellinen
käyttö terveyskeskuksen ja sairaalan välillä.

Sähköisten potilastietojen valtakunnallinen arkistointipalvelu tulee jatkossa helpottamaan ja
nopeuttamaan potilastietojen luovuttamista terveydenhuollon palvelujen antajien välillä. Tietojen
luovuttaminen sähköisesti on mahdollista koko valtakunnan tasolla ja myös yksityisen ja julkisen
sektorin välillä. Asiakastietolain suostumusta koskevia säännöksiä ollaan tarkistamassa siten, että
suostumusten ja kieltojen hallinta yksinkertaistuisi ja tulisi ymmärrettävämmäksi myös potilaalle
itselleen. Samalla kansalaiselle tarjottaisiin mahdollisuus hallinnoida suostumuksia ja kieltoja
sähköisesti eKatselun kautta. eKatselun kautta kansalainen tulee saamaan myös omat
potilastietonsa.

Toisen ryhmän ”omista tiedoista” muodostavat kansalaisen omasta terveyskäyttäytymisestä tekemät
merkinnät tai esimerkiksi terveydentilaa kuvaavien mittalaitteiden tieto. Nämä tiedot omistaa
kansalainen itse. Joissakin tilanteissa terveydenhuollon ammattihenkilö voi kuitenkin tarvita tietoja.
Itse tuotettuja tietoja ja ammattihenkilöiden tuottamia tietoja tulee myös pystyä tarkastelemaan
yhtenä kokonaisuutena.

Kolmantena ryhmänä voidaan pitää sitä yleistä tietoa, jonka pohjalta kansalainen tekee
terveyskäyttäytymiseensä liittyviä päätöksiä. Tämä tieto voi olla viranomaisen tuottamaa tai
viranomaisen hyväksymää tietoa. Se voi olla myös viranomaistiedolle vaihtoehtoista tai
vastakkaista tietoa, se voi olla myös kaupallisiin intresseihin perustuvaa informaatiota.



Kansalaisen terveysjärjestelmät yhdistävät potilasdokumentaation, itse tuotetun tiedon ja hoito-
ohjeet ja yleisen terveystiedon. Näiden tietovarantojen päälle voidaan rakentaa uusia palveluita.
SADe-ohjelman keskeinen haaste on löytää ne pelisäännöt, joiden pohjalta tällaisia palveluita
voidaan alkaa rakentaa ja ottaa käyttöön.



Kansalainen omien 
terveystietojensa hallinnoijana



Oman terveystiedon käsite on laaja

• Kansalaisen omat terveystiedot muodostuvat laajasti tarkasteltuna 
hyvin monimuotoisista ja eri tavalla säädellyistä tietolähteistä. 
Keskeiset tietolähteet ovat 1) potilaskertomusdokumentaatio, 2) 
kansalaisen terveydentilaa tai terveyskäyttäytymistä kuvaava muu 
tieto, joka voi olla kansalaisen itsensä keräämää tai esim. 
mittalaitteiden tuottamaa ja 3) yleinen terveystieto kuten hoito‐
ohjeet. 

• Jatkossa, kun kansalaisille suunnatut sähköiset terveysjärjestelmät 
(personal health records) yleistyvät ja järjestelmissä yhdistyvät 
nämä erilaiset tietolähteet ja eri tarkoituksia varten kerätyt tiedot, 
joudutaan tiedon hallinnoinnin pelisääntöjä tarkastelemaan 
uudesta näkökulmasta.



Potilasdokumentaatio

• th ammattihenkilöiden potilaskertomuksiin tekemät merkinnät ja muu 
potilaskertomuksiin talletettava tieto.

• tarkkaan säänneltyä
• palvelee potilaan hoitoa, dokumentaatio ensisijaisesti ammattihenkilöille
• rekisterinpito
• kansalainen voi säädellä tietojen luovutuksia
• HE terveydenhuoltolaiksi: alueellinen yhteisrekisteri (tietojen käyttö

perusterveydenhuollon ja esh välillä edellyttää hoitosuhdetta, ei erillistä
suostumusta, potilaalla kieltomahdollisuus) 

• HE asiakastietojen sähköisestä käsittelystä:
– Kirjallinen, informoitu suostumus arkiston avaamiseen (tai internetin 

kautta tehty)
– kiellot palvelutapahtuma/rekisterinpitäjätasolla

• eKatselu
– omien tietojen katselu
– suostumusten ja kieltojen hallinta



Itse tuotetut tiedot

• potilaan tahtoa kuvaavat ilmaisut
– elinluovutuskielto
– hoitotahto
• omaa terveydentilaa tai terveyskäyttäytymistä koskevat 

merkinnät
• mittalaitteiden tuottama tieto
• terveyskäyttäytymistä kuvaava ulkopuolisen tahon muuhun 

tarkoitukseen keräämä tieto
‐ > millaisilla pelisäännöillä uusia palveluita/toiminnallisuuksia 
voidaan rakentaa tämän tietopohjan päälle?



Yleinen terveystieto

• hoito‐ohjeet ja ”virallinen” terveystieto (laatujärjestelmät, kansallisesti 
sovittu sisällöntuotanto, julkaisujärjestelmät)

• muu verkossa oleva terveystieto

• kaupallinen tieto



Terveystaltio/PHR‐järjestelmät

• Yhdistää potilasdokumentaation, itse tuotetun tiedon ja yleisen 
terveystiedon

• Vaatimukset tulisi määritellä kansallisella tasolla
– tietoturva

– yksityisyyden suoja

– kuluttajansuoja

– yhteensopivuus (semantiikka, tekniset standardit)

• Tarvitaan kansallista infraa
– yhteiset tukipalvelut

• SADe‐ohjelman keskeisiä haasteita on määritellä, millä reunaehdoilla ja 
millaista infraa hyödyntäen terveystaltio/PHR‐järjestelmiä kehitetään ja 
otetaan käyttöön
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