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Medbit oy ja VIILA suunnitelman tekoon palkattu 
asiantuntija Kunto -toimistossa



Agenda

•Valmiudesta ja sen arvioinnista yleensä
•Kooste liittymisvalmiudesta klusteri*katselmoinnin
perusteella 

•Klustereitten ehdotukset 
•VIILAn esittely
•Pyyntö

*

• YSHP: Uranus+ HW 

• Proxit: Effica

• Esko: Esko + osa Uranusta+ HW 

• Pegasos: Pegasos + HW 

• Abilita

• Mediatri



MIKÄ VALMIUS?



eResepti



Haasteita eReseptin -toteuttamisessa

• Yhteiset 
• Lääkemääräyksen tietojen yhdenmukaisuus kaikissa 

osallisissa järjestelmissä
• Irtautuminen ajattelusta, että reseptejä voi olla enemmän kuin kaksi 

yhdessä ”kehyksessä”, (paitsi jos tulostetaan paperille?) – asiakirjakäsite 
melko ongelmaton

• Uudistamisen uusi tapa 
• Entä edelleen tarpeelliset vanhat?   

• Muun kuin lääkkeen määrääjän unohtaminen toteutuksessa
• ”Tavanomaiset” sanomaliikenteen ja tietoliikenteen 

haasteet
• Sanomat, virheiden käsittely, osapuolten tunnistaminen, yhteyden 

hallinta, SLAt

• Potilastietojärjestelmän sisäiset
• Käytettävyys ja lääkityksen hallinta yleensä

• Ymmärrettävät työnkulut, kauppanimen merkityksettömyys, 
organisaation peruslääkkeet vs. avohoito, normaalit tietokoneen 
käytön haasteet 



eArkisto



Haasteita eArkiston toteuttamisessa
• Yhteiset

• Arkistoitava kokonaisuus
• Arkistoinnin ajankohta
• Asiakirjan käsite 
• Ymmärrettävyys (lähdekritiikki)  
• Arkistoitavan tiedon suhde hoitoprosessiin
• Omistajuus ja käyttöoikeus
• Löytyminen ammattihenkilön ja potilaan kannalta

• Saatavuus ja luottamuksellisuus
• Valtuutus käyttää: hoitosuhteiden kirjo ja ammattihenkilön tehtävien mukainen 

tarve 
• Suostumus ja kielto: mitä, mihin tarkoitukseen, kenelle
• Luovutettava kokonaisuus suhteessa tarpeeseen ja suostumukseen tai kieltoon

• Käytettävyys ja eheys
• Tiedon oikeellisuus, suhde muihin tietoihin 
• Tiedon löytyminen, jalostaminen ja hyödyntäminen: tiedon rakenteiden ja 

merkityksen yhdenmukaisuus
• ”Tavanomaiset” sanomaliikenteen haasteet

• Potilastietojärjestelmän sisäiset
• Käytettävyys ja tiedon hallinnan haasteet

• Ymmärrettävät käsitteet, työnkulut, tiedon tarjoaminen vs. etsiminen, 
normaalit tietokoneen käytön haasteet 



Klustereiden valmius katselmoinneissa 
alkuvuonna 2010

•Mitä vaatimuksia vasten valmiutta voi tarkastella?

•Käytännössä katselmoitiin sähköisen 
lääkemääräyksen ja rakenteisten tietojen 
toteutustilanne sekä eArkiston liittymiseen liittyvien 
hahmotelmien/ajatusten tilanne

•Vain eReseptissä kysymys koski ”koko” ketjua

•Muiden katselmoinnissa olleiden asioiden osalta 
voitiin tarkastella vain sovellusten sisäisiä
rakenteisten tietojen toteutuksia



Klusterijärjestelmien liittymisvalmius 
eReseptiin

• Liittymisvalmiuden todentamisesta yleensä
• Piloteissa on todennettu pilotti-kokoonpanon kyky tehdä ja 

lähettää reseptejä ja vaihtaa oikein tulkittavissa olevia 
sanomia reseptikeskuksen kanssa ja muiden 
reseptikeskukseen liittyneiden järjestelmien kanssa

• Testaukseen mentiin ilman laadunvarmistusta –
tarkennustarpeita on ilmennyt ja tarkennuksia on tehty –
muutosprosessin laatu?

• Kukin potilastietojärjestelmä voi todentaa vastaavat asiat 
KanTa testiympäristössä

• Kunkin potilastietojärjestelmän kyvykkyys toimia 
vaatimusten mukaisesti tuotantoympäristössä edellyttää
myös kunkin integraatioratkaisun testaamista

• Mikä taho asettaa vaatimukset tai monitoroi vaatimusten 
toteutumista käyttäjän työasemalta katsottuna?  



Katselmoinnissa esiin tullut reseptin tilanne 
klustereiden järjestelmissä

• YSHP: testaa Kelan ympäristössä
• Esko: testaa syksymmällä
• Effica: pilottitoteutus testattu 
• Pegasos: pilottitoteutus testattu
• Mediatri: testaa syksymmällä
• Abilita: liittynyt testiympäristöön

Katselmoinnissa ei ilmennyt moitittavaa –
attribuuttipalvelun käyttötarkoitus ei ole ihan selvä



Katselmoinnissa esiin tullut rakenteisten tietojen 
tilanne sovelluksissa

•Rakenteiset tiedot olivat osin tuotannossa ja osin 
työn alla

• keneltäkään ei puuttunut kokonaan ns. 
perustietosisällön osia

• Jatkuva kertomus 

• Hoitotyön yhteenveto

• Riskitiedot

• Laboratoriovastaukset ja radiologian vastaukset

• Henkilötiedot

• Vanhamuotoiset lähetteet ja hoitopalautteet



Klusteripalautetta jatkotyötä ajatellen

• Tarvitaan

•Johtamista

•Määrittelyiden saattamista loppuun

•Parempaa laadun varmistusta ennen testausta



Tulkintaa palautteesta

• Valmiuden tarkastelu edellyttää
vaatimusmäärittelyitä

• Johtamisen selkeyttäminen voisi tässä tarkoittaa 
selkeästi kuvattuja vastuita vaatimusmäärittelyiden 
eri osa-alueista 

• STM työnjakosopimus

• Vaatimusmäärittelyn tulee olla kaikilta tarvittavilta 
osiltaan dokumentoitu, ylläpidetty ja saatavilla

• Vaatimusmäärittelyiden muutoksen hallinnan tulee 
olla läpinäkyvää



Viila
• Kunto toimiston organisoitavaksi annettu Pokanen –toiminnan 

jatko
• Konsensuksen tunnistaminen ja dokumentointi 
• Yllyke (driving force) on potilaan hoidon toteuttajan eli 

terveydenhuollon toimintayksiköiden etu 
• konkretisoituu tässä kahden tahon kautta 

• Toimintayksiköiden tietohallinnot
• Organisaation tiedon hallinnan kokonaisuutta palvelevien tietojärjestelmien 

määrittely ulkoisten vaatimusten kehyksessä, tilaaminen, käyttööntuonti ja 
kehittäminen

• Organisaatiokohtaiset potilashoidon osaprosessit (kaikki toimintayksiköt)
• Potilaan koko hoitoketjun tietojenkäsittelyn koordinaatio  alueellisesti (shp)

• Yksiköiden tietojärjestelmätoimittajat 
• Vaatimusten implementointi tietojärjestelmän muihin ominaisuuksiin, 

teknologiaan ja tuotesykliin

• Viilaus koskee yhteisen hankesuunnitelman mukaisia 
työkohteita, jotka pääosin liittyvät eReseptin sekä ensimmäisen 
vaiheen eArkiston perustietosisällön käyttöönottoon  

• Viila on määräaikainen; alkaa nyt ja loppuun ensi keväänä



VIILA  

•Varmistaa aikaisempien määrittelyiden potilastiedon 
sisällöllisten ja tiedon käsittelyyn liittyvien 
tietorakenteiden yhtenäinen ymmärtäminen 
tietojärjestelmäkohtaisissa määrittelyissä ja 
toteutuksissa. 

•Sopii yksityiskohtaisesta toteutustavasta sellaisissa 
tietorakenteissa, joita koskeva soveltamisohje on 
kiinnittynyt tai lainsäädäntö on muuttunut 
alkuperäisten määrittelyiden jälkeen



VAATIMUSMÄÄRITTELYIHIN OSALLISET

SÄÄDÖS
TULKINTA 

KÄYTÄNNÖN 
MALLI-

TILANTEISSA

KÄSITTEET  

SOVELTAMIS-
TILANTEITA 
KOSKEVAT 

NORMILUONTEISET 
SUOSITUKSET

KÄYTTÖ-
TAPAUS

PALVELU-
PYYNNÖT TIEDOT 

TEKNISET 
MÄÄRITTELYT

TOIMIN-
NALLISET 

VAATIMUKSET

KÄYTTÖ-
TAPAUKSET TIEDOT

TEKNISET 
MÄÄRITTELYT

STM, THL

KELA

TIETOJÄRJESTELMÄ®

TOIMINTAYKSIKKÖ / ALUE

TOIMINTAMALLIT, 
HOITOPROSESSIT

PALVELUIDEN 
(SOA) TARVE

TIETO-
VARANNOT

TEKNINEN 
TOTEUTUS, 

KONFIGURAATIO



•Dokumentointi
• Jo sanotun tai sovitun: säädökset, normit, tulkinnat, 

yhteiset normiluonteiset soveltamisohjeet
• Muutoksen hallinta

•Kommentointi
• Uudet tarkennustarpeet
• Ymmärrettävyys ja yhteinen ymmärrys 
• Rajauksista sopiminen

•Maaliin tai väliajan mittauspisteeseen saapumisen 
toteaminen

STM, THL KELA

TIETOJÄRJESTELMÄ® TOIMINTAYKSIKKÖ / ALUE

VIILA



VIILAn konkreettinen kohde on tietojärjestelmien 
kommunikointi KanTa-palveluiden kanssa   

• Palvelupyynnöt ja niiden vastaukset

•Muoto, sisältö ja sisällön merkitys

• Asiakirjat

•Muoto, sisältö ja sisällön merkitys

• Kommunikaatioon osallistuvien palveluiden 
tarkoituksenmukainen hahmotus 







VIILA tarvitsee asiantuntijoita

•Kunto kerää listaa terveydenhuollon tietohallinnon 
asiantuntijoista, jotka olisivat irrotettavissa omista 
työtehtävistään lyhyemmäksi tai pitemmäksi ajaksi 
syksyllä 2010 ja alkukeväällä 2011

• Sopimus asiantuntijan työstä tehdään työnantajan kanssa 

• Työtavat:
• Kommentointi ennen viilausta THL:lle, STM:lle tai Kelalle

• Viila verkkotyöskentely 

• Viila verkko- ja palaverityöskentely



TUNNISTETTUJA VIILAUSTA VAATIVIA KOHTEITA

A1. Perustietosisältöön liittyvät täsmennykset

Lääkelista, diagnoosi ja toimenpideotsikot, allekirjoitus, loki 
A2: Terveydenhuoltolain ja sote-järjestämislain aiheuttamien muutosten selvitys

Hoitosuhteen tekninen todentaminen/asiayhteys
A3: Asiakastietolain edellyttämien muutosten toteuttaminen  

Asiakirja, suostumus/Kielto, luovutus (sis. luovutusasiakirjan),
elinluovutuskieltoasiakirja, palvelutapahtuma, ostopalvelu ja myyntipalvelu (sis. 
ostopalvelun varmistusasiakirjan)
A4: Perustietosisällön yhdenmukaisuuden varmistaminen - eArkiston testaus

Laboratoriopyynnöt ja -tulokset, kuvantamisen lähete- ja lausunto, henkilötiedot 
”asiakasrekisteritiedot”, riskitiedot, vanhamuotoinen hoitovastuun siirtävä
lähete,konsultaatiopyyntö/vastaus) ja hoitopalaute (hoitopalaute merkinnöistä
erikseen kopioitu ja lähetetty), loppulausuntoteksti, hoitolinjauksia sisältävän 
käynnin tai vastaavan teksti, toimenpide, synnytys, muu yhteenveto, hoitotyön 
yhteenveto, jo nyt toteutetut muut ydin- tai rakenteiset tiedot
A5: Erillisjärjestelmien liittämisarkkitehtuuri ja rajapinnat

Erillisjärjestelmien arkkitehtuurilinjaukset
R1: Sähköisen lääkemääräyksen käyttöönotto 

Integraatioarkkitehtuuriin liittyvät tarkennukset
Varmenteeseen liittyvät muutokset
R2: Rajattu lääkemääräys ja katseluoikeus reseptikeskukseen

Hoitajan reseptien katseluoikeus 
Hoitajien reseptien rajattu kirjoitusoikeus



Asiantuntijaksi itsensä tunteva

•Pyydä allekirjoittaneelta sähköpostilla 
ilmoittamismateriaali

•Toimi 31.5. mennessä

•Ilmoittamispapereissa on tiedot, miten 
asiantuntemus kuvataan, koska työn arvioidaan 
toteutuvan jne.



Lopuksi

• Jos tietojärjestelmien valmius olisi yhtään parempi 
kuin nyt tässä vaiheessa näyttää, olisi luultavasti 
tehty turhaa työtä

• Hyödyllisten asioiden saaminen vihdoin ulos 
toteutusputkesta lienee meidän kaikkien tahtotila –
kyse on nyt enää työstä

• Viimeaikoina edistymässä olevat 
lainsäädäntömuutokset ovat innostava ja positiivinen 
kannuste saattaa tämä vaihe päätökseen



Kiitos

pirkko.kortekangas@kuntaliitto.fi


