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Metatieto, määritelmä
• Metatieto (metadata, liitännäistieto, kuvailutieto) on tietoa 

tiedosta eli kuvailevaa ja määrittävää tietoa jostakin 
tietovarannosta tai sisältöyksiköstä

• Metatietoja ovat esimerkiksi CD-levyn tiedot (levyn nimi, 
esittäjä, säveltäjä, päivämäärä) tai tekstidokumentin tiedot 
(viimeksi tallennettu, omistaja, versio, sijainti, 
julkaisupäivämäärä)

• Metatietojen kehittämisellä pyritään tehostamaan 
tietovarannon käyttöä

• Metatiedot voivat helpottaa tietojärjestelmien välisiä
tiedonsiirtoja ja eri paikoissa olevien sisältöjen yhdistämistä

• Laadukkaat metatiedot voivat myös parantaa informaation 
löydettävyyttä
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Metatietojen luokittelu (Salminen 2005)

• Semanttinen metatieto (sisällön merkitystä
kuvaava tieto, esimerkiksi asiasanat, asiakirjan 
nimeke, aihe, tiivistelmä) 

• Rakennemetatieto (sisältöyksikön fyysistä tai 
loogista rakennetta tai sisällön kieltä kuvaavaa 
tietoa) 

• Kontekstuaalinen metatieto (kuvaa 
sisältöyksiköiden ympäristöä jossain tietyssä
tilanteessa, esimerkiksi sisältöyksikön luomisaika, 
tuottaja, käyttäjä ja suhteet muihin 
sisältöyksiköihin) 
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Sähke2
• SÄHKE2-normi 1.1.2009 – 31.12.2011
• Kohdentuu sähköisten asiakirjallisten tietojen 

käsittelyyn, hallintaan ja säilyttämiseen
• Metatietorakenteen samanlaisuus asiakirjan 

säilytysajasta riippumatta 
• Tietojärjestelmäriippumattomuus
• Tiedonohjauksen (eAMS) ulottaminen uusiin 

tietojärjestelmiin
– Elinkaaren hallintaa ohjaavien metatietojen 

tallennuttava järjestelmään jo operatiivisen käsittelyn 
aikana, ei arkistointivaiheessa

– Potilastietojärjestelmien kohdalla sovittu vaiheittaisesta 
etenemisestä kohti tavoitetilaa
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Esimerkki metatiedoista
• Asiakirjan luoja ja luontipäivämäärä

• Tieto siitä, onko asiakirja julkinen vai salassa 
pidettävä

• Tieto siitä, sisältääkö asiakirja henkilötietoa 

• Tieto asiakirjan säilytysajasta ja säilytykseen 
liittyvät säännöt -> vrt. tehtäväluokitus

• Tieto toimenpiteen julkisuusasteesta 
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TJSERT-määrittelyitä
• Palvelutapahtuman aktiivinen ensisijainen 

asiakirja sisältää palvelutapahtuman voimassa 
olevat metatiedot.

• Asiakirjan metatiedoista eArkisto voi muuttaa 
lähinnä hävitysaikaa, mikäli esim. rekisterinpitäjä
jatkaa säilytysaikaa. 

• Rekisterinpitäjien arkistonhoitajille on annettu 
oikeus muuttaa rajallista joukkoa asiakirjojen 
metatietoja. 

• Metatietomuutoksista jää versiohistoria ja lisäksi 
muutokset lokitetaan.
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Hoidollisen merkinnän kuvailutiedot, 
potilasasiakirjaoppaan luonnos

• Potilastietojärjestelmissä merkinnän kuvailutiedot 
täydentävät tiedon sisältömerkintää kertomalla lisätietoja 
kirjatun tiedon mahdollisesta nimestä, näkökulmasta, 
ajasta, hoidon toteuttajasta, kirjaajasta ja palvelusta tai 
erikoisalasta. 

• Merkintään sisältyvän yksittäisen tiedon nimi voidaan 
ilmaista koodistopalvelun hyväksymällä luokituksella. 
Esimerkiksi paino, diagnoosi, lasko 

• Tiedon näkökulmaa ilmaisevia tietoja ovat merkinnän 
näkymä, hoitoprosessin vaihe ja palveluluokka. 

• Näkymällä tarkoitetaan potilasasiakirjamerkinnän tai 
asiakirjan kuvailutietoa, joka ilmaisee mihin lääketieteen 
erikoisalaan, ammattialaan, palveluun tai kansallisesti 
yksilöityyn asiakirjalomakkeeseen, esimerkiksi tiettyyn 
lääkärintodistukseen, merkintä tai asiakirja liittyy.
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Mitä kaikkea metatiedot kuvaavat 
potilasasiakirjoissa?

• Potilasasiakirjan muodostuminen
Merkintä

Merkintä

Merkintä

Potilas, merkinnän kohde, 
merkinnän ajankohta, 
merkinnän tekijä, merkinnän 
sisältö…

Asiakirja
Asiakirjan tehtäväluokka, 
asiakirjatyyppi, asiakirjan 
säilytysaika, rekisterinpitäjä, 
rekisteri…

Asiakirjan 
muodostusaika, 
millä asiakirjalla 
merkinnät ovat…

Kanta-arkisto
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Asiakirjojen syntykonteksti

Palvelutapahtuma
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Palvelutapahtuma
• Kuvaa potilaan hoitoa sekä merkintöjen 

(ja asiakirjojen) syntykontekstia
• Palvelutapahtumatiedon välittäminen 

muille järjestelmille so. syntykontekstin 
säilyttäminen

• Palvelutapahtuman ilmentymä –
ensisijainen asiakirja
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Missä metatiedot muodostuvat?
• Sähke2: ”Elinkaaren hallintaa ohjaavien 

metatietojen tallennuttava järjestelmään 
jo operatiivisen käsittelyn aikana, ei 
arkistointivaiheessa”

• Metatietojen syntyminen 
potilastietojärjestelmässä, asiakirjojen 
kokoamispalvelussa, Kanta-arkistossa?

• Asiakirjan hallinnolliset metatiedot ja 
asiakirjan sisältöä kuvaavat tiedot 
(kooditukset, luokitukset…)?
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Asiakirjojen ja niiden metatietojen 
muodostuminen, dokumentaatiota

• eArkisto – PTJ käyttötapaukset liite 2
• CDA R2 header määritys 7.6.2009, 

Liite2_Asiakirjan-Meta_2009-06-07.xls
• opencda2008-tietotyypit-v017.doc
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Esimerkki metatiedosta
• Asiakirjan sisällysluettelo (näkymät)
• Tässä kohdassa luettelo asiakirjan sisältämistä

näkymistä ja lomakkeista.
• Tässä voidaan esimerkiksi kertoa, sisältääkö

potilasasiakirja tietoja laboratoriotutkimuksista, 
kuvantamistutkimuksista tai muista vastaavista 
tutkimuksista

• Kertoo mitä hoidollista tietoa asiakirjassa on 
ydintieto-oppaan näkymien mukaisesti (esim. 
SIS, LAB, todistukset, lausunnot jne.).
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Kiitos mielenkiinnosta. 
Kysymyksiä tai kommentteja?

maritta.korhonen@kuh.fi


