
Kanta-palvelut käytössä  

-vaikutukset toimintaan 

 

Atk-päivät 12-13.5.2015 

 



Taustaa 

• Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen yhteisessä  

tietokannassa  (EP-Potti) mukana omina rekisterinpitäjinään 

– Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä  

– Järvi-Pohjanmaan perusturva  

– Kuntayhtymä Kaksineuvoinen  

– Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä  

– Lapuan kaupunki, perusturvakeskus  

– JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 

– Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

• Seinäjoen sosiaali- ja terveyskeskuksella oma potilastietokanta, aluekatselu 

käytössä, alueellinen RIS ja laboratorio 

• Rekistereitä 

– julkinen terveydenhuolto 

– työterveyshuolto ja 

– sosiaalihuolto 
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Näkökulmia Kanta-palveluiden käyttöön 

• Potilas/kansalainen keskiössä 

– potilaan tiedot yhdessä paikassa järjestelmä- ja organisaatioriippumattomasti 

– potilaan/kansalaisen osallistaminen 

– omien tietojen hallinnointi  

– omien tietojen tuottaminen tulevaisuudessa  (mm. ODA) 

 

• Terveydenhuollon ammattilaisen toimintaympäristö 

– potilastiedon hyödyntäminen riippumatta siitä, missä potilasta on hoidettu tai millä 

järjestelmällä  potilaan hoitoon liittyvä tieto on tuotettu 

– tietojen hyödyntäminen interaktiivisissa palveluissa 

 

• Potilastietoja hyödyntävien järjestelmän kehitystyö 

– potilastiedon arkistointi 

– potilas-/asiakastiedon hyödyntäminen  ”louhiminen” 

 

• Muuta mm. 

– tiedon toissijainen hyötykäyttö mm. kansalliset tietovarannot 

 

• Missä mennään? 
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Potilas/kansalainen 
 

• Omakanta 

– omien tietojen katselu arkistoitujen tietojen osalta  lisääntynyt 

– omien tietojen hallinnointi informoinnit, suostumukset ja kiellot 

• vaihtelua eri organisaatioiden välillä, kuinka suostumuksia kysytään 

(informointi yleensä hoidetaan) 

– tiedottamista asiasta tarvitaan edelleen 

– sähköinen resepti on hyvä toiminnallisuus 

• uudistamispyynnön tekeminen lisää käyttöä 

 

• Haasteita mm. potilaan ohjaus tietosisällön suhteen 

– tyhjät palvelutapahtumat   Saataisiinko esim. siirrettyä tapahtumat, joissa ei 

ole kertomustekstiä pois käynnit ja hoitojaksot listalta 

– erilaiset  arkistointiviiveet ja näyttämisen viivästämisajat eri organisaatioilla 

– potilas ei välttämättä tiedä, ettei kaikkia tietoja arkistoida 

– voimassa oleva lääkitys hankala tulkita  (potilastiedon arkistossa vain 

rakenteisesti kirjattu lääkitys ko. otsikon alla) 

 

• Sähköiset asiointipalvelut 

– kansalaiselle yhtenäinen palvelu 

– ratkaistava mm. alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi 
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Ammattilainen 

• Hyötyjä 

– Potilastiedot käytössä riippumatta missä tuotettu 

• hakua Kanta-arkistosta lähinnä ulkokuntalaisten potilaiden osalta 

– alueellinen hyöty niillä alueilla, joissa ei yhteistä potilastietokantaa/ 

aluejärjestelmää? 

– Sähköinen resepti palvelee 

• ammattilaisilta tulee runsaasti kehitysehdotuksia 

• reseptikeskuksen tietojen ajantasaisuus haasteellista 

– Potilastiedon arkiston hyöty kasvaa, kun   

• koko julkinen terveydenhuolto ja yksityispuoli liittyvät mukaan 

• järjestelmät tukevat kansallisten tietovarantojen hyödyntämistä 

• vanhat tiedot ovat käytettävissä 

– Kirjausten rakenteiden yhtenäisyys on merkittävä parannus 

– Tulostuksesta luopuminen muuttaa työnkulkuja 

– Loppuarvioiden lähettäminen vain tarpeen mukaan mietittävä 
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Haasteita ammattilaisen/ organisaation 

näkökulmasta (1) 

• Ajantasaiset lääkitystiedot (sähköinen 

lääkemääräys/lääkelista) 

– hoitajan ylläpitämä lääkelista ptj:ssä yleensä saadaan ajantasalle 

– Reseptikeskuksesta saattaa tulla listalle lopettamattomia lääkkeitä, 

vaikka käyttö lopetettu, tuplalääkkeitä yms. 

– Tiedonhallintapalvelun jatkokehitys auttanee 

• Palvelutapahtuman valinta haasteellista 

– ´tyhjät tapahtumat´, useat päällekkäiset av:t, jonotiedot 

tulevaisuuteen, palvelutapahtuman nimeäminen jne. 

– automatiikalla pyritään parantamaan käytettävyyttä 

• Hoitosuhteen varmistuksen erilliset kysymykset  

– toivottu ominaisuus 
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Haasteita ammattilaisen/ organisaation näkökulmasta (2) 

• Suostumuksenhallinta (erilaiset suostumukset), informoinnit 

– työllistävät aluksi enemmän 

– suostumuksenhallinnan yhtenäistäminen eri rekisterien välillä on tarpeen 

– paperimuotoisten Kanta-lomakkeiden tulostus ja säilytys 

• ajantasainen tieto kuitenkin Tiedonhallintapalvelussa 

• kohtuuttoman suuret paperiarkistot (esim. EPSHP:ssä yli 40 000/v)  

• Sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterien tietojen kirjaaminen ja 

hyödyntäminen hankalaa yksiköissä,  joissa molemman rekisterin 

alaista toimintaa 

– tarvitaan ohjausta ja yhteisiä pelisääntöjä 

• Potilaiden kyselyt potilastietojen näkymisestä/näkymättömyydestä  

Omakanta -palvelussa 

– ohjattu arkiston henkilöstölle shp:ssä 

– arkistonhoitajan käyttöliittymän hakutietoja ja käytettävyyttä tulisi 

merkittävästi kehittää, jotta etsittävät tiedot olisivat nykyistä helpommin 

löydettävissä 

– lokitietojen kyselyt, korjauspyynnöt ovat jonkin verran lisääntyneet 
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Potilastietoja käyttävät järjestelmät 

 

• Tällä hetkellä potilastiedon arkistosta haetaan tiedot omalla työkalulla, 

jolloin viimeistään varmistetaan toimikortin käyttö 

• Jatkossa tavoitetilana tulisi olla:  

– potilastiedon haku  Potilastiedon arkistosta, mikäli potilas siihen suostunut  

(riippumatta, missä tuotettu) organisaation omat tieto paikallisesti käytössä 

– oleellisen tiedon näyttäminen, tiedon louhinta  

– roolipohjaisuus 

– vanhat tiedot ovat käytettävissä 

– potilaan antamien tietojen hyödyntäminen 

– kirjaamisen tuki ja käytettävyys 

• Lääkityksen hallintaa tulee edelleen kehittää 

– varsinainen lääkityslista THP:n kautta parantaa tilannetta 

• Palvelutapahtuman valinta automaattisesti järjestelmässä helpottaa 

– kehitystä tekeillä järjestelmiin, mutta aukottomaksi ei saada 

• Suostumuksenhallinta  

– edelleen kehitettävää esim. terveydenhuollon ja sosiaalihuollon välistä 

suostumusta 

– uudet sähköiseen lääkemääräyksiin liittyvä määrittelyt huomioitava 
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Kanta-arkiston hyödyntämisen etuja ja edellytyksiä 

Etuja 

Tiedonhallintapalvelun (Kela) tuottamat 

potilaskohtaiset koosteet eri 

palvelunantajien arkistoimasta tiedosta 

nopeuttavat kokonaistilanteen 

hahmottamista mm. 

 - pysyvät diagnoosit 

 - käyntidiagnoosit 

 - riskitiedot 

 - toimenpiteet 

 - radiologiset tutkimuspyynnöt ja 

vastaukset 

 - laboratoriotutkimuspyynnöt ja 

vastaukset 

  

 

 

 

 

Edellytyksiä 

1. Potilastiedot sanellaan/kirjataan 

kansallisia koodistoja hyödyntäen mm. 

 - Diagnoosi, ICPC2, toimenpidekoodisto 

 - radiologian tutkimuskoodisto 

 - riskitietoluokitus (THL:n 

koodistopalvelu 

2. Kirjataan/ hyväksytään tarvittavat 

tarkennukset koodeille  

3. Tietojärjestelmien käytettävyys ja 

`päättelykyky´, esiehdotukset mm.  

 - mitkä tmp:t ja diagnoosit ehdotetaan 

riskitiedoiksi 

 - mitkä diagnoosit ovat pysyviä jne. 

 - THL:n koodistopalveluun yo. ehdot 

4. Potilas ei ole tehnyt luovutuskieltoa 

palveluantaja, rekisteri tai pt-kohtaisesti  

ja on antanut suostumuksen tietojen 

luovutukseen 
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Kanta-arkiston hyödyntämisen etuja ja edellytyksiä 

Etuja 

Kansalaisen osallistaminen  

  

Omien tietojen katselusta kansalainen voi 

katsella omia sähköisiä resepti- ja 

potilastietoja mm.  

 - poliklinikalla tehdyt kirjaukset eri 

näkymille ja vuodeosastojaksojen väli- ja 

loppuarviot 

 - hoitotyön yhteenvedot 

 - tutkimustulokset 

 - luovutusilmoitukset 

  - voi ylläpitää tahdonilmaisuja 

 

Toimintamalleja voidaan uudistaa mm. 

tulevaisuudessa potilaan asioinnin 

tukeminen ja tietojen ylläpito 

kansalaisen toimesta mm. reseptien 

uusintapyynnöt 

 

 

 

 

 

Edellytyksiä 

1. Potilaskertomusteksti on kirjattu 

potilaalle ymmärrettävässä muodossa 

 

2. Kansalaisen näkökulmasta 

 -  täysi-ikäinen (jatkossa myös mm. 

vanhempi) 

 -  katselija voidaan tunnistaa 

- mahdollisuus käyttää tietojärjestelmää 

 

3. Potilaan tahdonilmaisut 

`yhdessä´paikassa ja 

potilastietojärjestelmä näyttää oikeissa 

tilanteissa 

 

4. Muiden kansalaisille suunnattujen 

asiointipalvelujen yhteensovittaminen  
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Kanta-arkiston hyödyntämisen etuja ja edellytyksiä 

Etuja 

Potilasasiakirjojen lainsäädännön mukainen 

pitkäaikaisarkistointi hoidetaan Kanta-

palveluiden avulla 

 - pysyväissäilytys 

 - säilytysaikojen päättymisen jälkeen 

asiakirjan hävittäminen 

 

Niiden potilasasiakirjojen osalta, jotka 

arkistoidaan Kanta-palveluiden toimesta, 

ei tarvita muuta arkistointimediaa 

 

Kanta-palveluiden luovutuslokien säilytys ja 

hävitys 

  

Edellytyksiä 

1. Tietojärjestelmä huolehtii asiakirjan 

säilytysaikojen, tehtäväluokkien ja 

vastaavien tietojen tuottamisesta 

asiakirjalle arkistoinnin yhteydessä 

 - Arkistoitavan näkymän ja muiden 

tarvittavien tietojen nojalla 

 

2. Tulostuksen väheneminen 

 

3. Oikeat asiat on kirjattu oikealle näkymälle  
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Kanta-arkiston hyödyntämisen etuja ja edellytyksiä 

Etuja 

• Päätöksenteon tuki perustuu laajaan 

tietopohjaan ja laajempaan 

`tauti´kohtaiseen tietämykseen 

 

• Hoitoprosessien kehittäminen 

 

• Lääketurvallisuus lisääntyy 

 

• Rokotustiedot yhdessä paikassa 

 

 

 

 

 

 

Edellytyksiä 

1. Tiedonhallintapalvelun laajeneminen 

suunnitelmien mukaan mm. 

 - lääkitystiedot  

 - fysiologiset mittaukset kirjataan 

sovituilla koodeilla (koodistopalvelu) 

 

2. Rakenteisen erikoisalakohtaisen tai 

vastaavan tiedon arkistointi 

tulevaisuudessa  

 

3. Biosignaalien arkistoinnin kehittäminen 
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Kanta-arkiston hyödyntämisen etuja ja 

edellytyksiä 

Etuja 

• Kirjattujen tietojen hyödyntäminen 

myös valtakunnallisessa 

terveydenhuollon seurannassa ja 

kehittämisessä tulevaisuudessa 

– mm. hoidon saatavuuden seuranta 

– hoitoilmoitukset 

 

 

Edellytyksiä 

• valtakunnallisten tahojen yhteistyö 

seurattavien tietojen koordinoinnissa ja 

rakenteiden tarkentamisessa. 

 

• tietojärjestelmien kehittäminen 

kertakirjausta tukevaksi  

 

• käyttäjän roolin mukainen 

toimintaympäristö  
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Kanta-arkiston hyödyntämisen etuja ja edellytyksiä 

Etuja 

Potilastietojen  hyödyntäminen 

terveydenhuollon organisaatioiden ja 

toimintayksiköiden kesken potilaan 

hoidossa ja hoidon järjestämisessä 

 - myös eri rekistereihin arkistoidut 

potilastiedot 

 - tulevaisuudessa yksityissektorin 

arkistoimat tiedot 

 

 

 

  

  

 

Edellytyksiä 

1. Potilastietojen kirjaus yhtenäisen 

ohjeistuksen mukaisesti oikeilla 

rakenteilla, otsikoita hyödyntäen, 

oikeille näkymille ja oikeaan aikaan 

 

2. Potilas on antanut suostumuksen eikä ole 

kieltänyt potilastietojen luovutusta 

palvelunantaja-, rekisteri- tai 

palvelutapahtumakohtaisesti 

 

3. Ammattihenkilö on kirjautunut 

järjestelmään terveydenhuollon 

ammattikortilla 
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Kanta-palvelut käytössä- vaikutukset 

toimintaan 

• Missä mennään? 

– Potilastiedon arkistointi , sähköinen resepti ja suostumuksenhallinta ovat 

jo arkipäivää  

– Hyödyntäminen yksittäisen potilaan hoidossa yleistyy 

– Potilaat käyttävät Omakantaa  

– Tiedonhallintapalvelun käyttöönotto ja tietojärjestelmien kehitys on 

tärkeää 

– Tietojen hyödyntäminen valtakunnallisen seurantatiedon osalta on vielä 

kesken 

– Vaiheittainen eteneminen ja laki- ja määritysmuutoksien seuraaminen 

haasteellista, koska paljon muutakin kehittämistä on menossa 

• THL:n ja muiden valtakunnallisten tahojen rooli tärkeä  

• aikatauluhaasteita eri syistä on kaikilla 

• Tärkeää olisi muistaa/muistuttaa, mikä on tavoitetila! 

• Vrt. SoTe tieto hyötykäyttöön 2020 strategian tavoitteet 
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Eli hyvässä vauhdissa ollaan 

Kiitos! 

Tuula Ristimäki 

Erityissuunnittelija 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

Email. tuula.ristimaki@epshp.fi 

Puh. 044 4154503 

mailto:Tuula.ristimaki@epshp.fi

