
    Kansallinen Terveysarkisto 

               KanTa 

 
• KanTa - palveluihin kuuluvat sähköinen resepti, Potilastiedon 

arkisto ja Tiedonhallintapalvelu, Lääketietokanta sekä Oma 

Kanta  (=Omien tietojen katselu) 

 

• Kansalainen käyttää Oma Kanta-palvelua verkon kautta 
 

• Terveydenhuollon henkilöstö käyttää Potilastiedon arkistoa 

omien potilastietojärjestelmien kautta 
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           Käyttöönottoaikataulu 
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• Rakenteinen tarkoittaa potilastietojen kirjaamista 

kansallisilla otsikoilla  

 

• Lisäksi vapaamuotoisella tekstillä valitun 

kansallisen otsikon alle 

 

 

 

 

 

     Rakenteinen kirjaaminen 
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Kansalliset otsikot (tilanne 7/2013) 
Diagnoosi Loppuarvio 

Apuvälineet Lääkehoito 

Esitiedot (anamneesi) Nykytila (status) 

Fysiologiset mittaukset Ongelmat 

Hoidon syy (= tulosyy) Preventio (= rokotustiedot) 

Hoidon tarve Lausunnot 

Hoidon tavoitteet Terveystarkastus 

Hoidon tulokset Terveyteen vaikuttavat tekijät 

Hoitoisuus Testaus- ja arviointitulokset 

Hoitotyön toiminnot Toimenpiteet 

Jatkohoidon järjestämistä koskevat tiedot Toimintakyky 

Konsultaatio Tutkimukset 

Kuntoutus Väliarvio 



Miksi kirjata rakenteisesti 
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• Mahdollistaa potilastietojen ajantasaisen 

hyödyntämisen organisaatioiden välillä 

• Manuaalinen kopiointi ja päällekkäinen 

kirjaaminen vähenevät 

• Tieto tallentuu yhdenmukaisesti 

• Tieto löytyy yhteisesti sovitusta paikasta 

• Tietoa voi hakea koosteina 
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Rakenteisen potilaskertomuksen 

tietorakenteet 
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1.Näkymä 
 

2.Hoitoprosessin vaihe 
 
3.Kansalliset otsikot 
 
4.Keskeiset rakenteiset tiedot 
    (Rakenteista tietoa täydennetään  
    vapaalla  tekstillä) 



 
Asiakirjan viivästäminen 

 

• Potilastiedon siirtymistä eArkistoon voidaan viivästää 

sellaisissa tilanteissa, joissa  terveydenhuollon 

ammattihenkilö haluaa ensin keskustella potilaan 

kanssa henkilökohtaisesti esim. patologiset 

laboratoriovastaukset 

 

•  Viivästämismahdollisuus koskee kaikkia merkintöjä. 

 

• Kukin organisaatio ohjeistaa viivästämiskäytännöt 

omien prosessiensa mukaisesti 
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Palvelutapahtuma 

• Palvelutapahtumalla (PT) tarkoitetaan terveydenhuollon 

palvelujen antajan ja potilaan välistä yksittäisen palvelun 

järjestämistä tai toteuttamista. 

  

• Palvelutapahtuma on esimerkiksi; 

 yksittäinen avohoitokäynti pth:ssa tai  esh:ssa siihen 

 ajallisesti    ja asiallisesti liittyvine tutkimuksineen, 

 toimenpiteineen ja yhteydenottoineen, tai 

 

 laitoshoitojakso siihen liittyvine toimenpiteineen,        

 tutkimuksineen ja konsultaatioineen tai 

 

 määritellystä syystä tapahtuva hoitosarja 
 

•  kts. Palvelutapahtumakaaviot 
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Omavalvontasuunnitelma 

• Omavalvonta on työkalu, jonka avulla voidaan kehittää ja seurata 

palvelujen laatua toimintayksiköiden päivittäisessä työssä 

 

• Omavalvonnan perusidea on siinä, että toimintayksikölle on laadittu 

kirjallisen suunnitelma, jonka avulla seurataan  toimintayksiköissä 

laadittujen suunnitelmien toteutumista ja arvioidaan niiden toimivuutta  

 

• Terveydenhuollossa on laadittu paljon erilaisia suunnitelmia, jotka usein 

päätyvät mappeihin eikä kukaan seuraa niiden toteutumista arjessa esim. 

lokitietojen seuranta, HaiPro -ilmoitusten käsittelymenetelmät, 

rakennusten katselmukset, poikkeusolojen suunnitelmat – 

poistumisharjoitukset, alkusammutuskoulutukset, lääkehoidossa; 

lääkeluvat ja lääketentit jne.  

 

• Seuranta-asiakirjan avulla kartoitetaan palveluissa esiintyvät epäkohdat. 

Palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet 

pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti. 
. 
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Granite - tietoturvakoulutus 

• Granite .- verkkopohjainen tietoturvakoulutus 

• Koulutuksen suorittaa kaikki SOTE – palveluiden 

henkilöstö 3 vuoden välein 

 

• Ensimmäinen koulutus toteutettiin Lapin 

sairaanhoitopiirissä vuonna 2009 ja seuraava 2011 

 

• Vuonna 2014 tehdään seuraava päivitys Lapin 

Yliopiston OTT Mirva Lohiniva - Kerkelän johdolla 

 

• Päivitetty Granite - koulutuspohja on käytettävissä 

2/2014 
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Ohjausryhmä / Projektiryhmä 

• Lappi eArkistoon – hankkeen ohjausryhmänä toimii pth-

yksikön ohjausryhmä vahvennettuna THL:n 

erikoissuunnittelija Sinikka Rantalalla 

 

• Projektiryhmä hyväksyttää hankkeen tuotokset 

ohjausryhmällä 

 

•  Ohjausryhmä suosittaa organisaatioille, että uudet 

käytännöt otetaan yhteiseksi toimintamalliksi koko 

sairaanhoitopiirin alueella  
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• Sitoudutaan Lapin sairaanhoitopiirissä (esh + 

pth) käyttämään vain ja ainoastaan 

kansallisia otsikoita ja kirjaamaan vapaalla 

tekstillä otsikoiden alle 

• Potilastietojärjestelmät tuottavat ko. otsikot 

• LeA – hankkeessa laaditaan lyhyet ja helposti 

luettavat kirjaamisohjeet 

• Sitoudutaan omavalvontasuunnitelman 

toteuttamiseen  

 

Suositus liittyjäorganisaatioille 
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   Kiitos!  

• Asetus 756/2013 terveydenhuollon 

valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen 

käyttömaksuista, voimaan 1.1.2014 

 0,845 € / asukas (peritään 

 sairaanhoitopiireiltä) 

 

• Asiakastietolaki ja reseptilaki 

lainsäädäntövalmistelussa, tavoitteena 1.1.2014 

voimaan 
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Sirpa Hakamaa /   

tietohallintokoordinaattori, KanTa aluehankepäällikkö  

 

 

 

Lainsäädäntömuutokset 



   Kiitos!  

• 1.9.2014 

• Alueen Efficaa käyttävät organisaatiot liittyvät  

     5-6/2014 

• Muita potilastietojärjestelmiä käyttävien 

liittymisaikataulua ei voida luotettavasti 

kiinnittää 

 Pegasos-liittyjät 5/2014 alkaen? 

 Mediatri-liittyjät 8/2014 alkaen? 

 Esko-liittyjät 8/2014 alkaen? 
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Potilastietojärjestelmät ja 

liittymisaikataulu 

Sirpa Hakamaa /   

tietohallintokoordinaattori, KanTa aluehankepäällikkö  

 

 

 



   Kiitos!  
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