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COVID-19 ja tiedonhallinta
• COVID-19 -pandemian myötä korostuneita potilastietojen kirjaamiseen, 

hyödyntämiseen ja yhteentoimivuuteen liittyviä seikkoja
• COVID-19 laboratoriotutkimusten prosessit ja kirjaaminen
• Diagnoosikirjaukset, mukaan lukien varmistetut ja epäillyt COVID-19 tartunnat 
• Rokotustiedot: rokotusten kattavuuden ja rokotusturvallisuuden seuranta, rokotustietojen 

kirjaaminen ja kansallinen kokoaminen, rokotustodistukset
• Eri reittejä koottujen tietojen poiminta mm. kansalliseen seurantaan ja ohjaukseen (mm. Kanta-

tietoallas)
• Tartuntatauti-ilmoitukset
• Karanteeni- ja eristyspäätökset
• Etänä tarjottavien palvelujen lisääntyminen, etäpalvelujen kirjaaminen
• Uudet toimintatavat ja sovellukset, esim. Koronavilkku, Korona-oirearviot
• Asiakkaiden neuvonta ml. puhelinpalvelut ja koronabotit
• Koronatodistukset, mm. kansallinen rokotustodistus ja EU Digital Green Certificate
• Edellisten suhde mm. potilaskertomusmerkintöihin, koodistoihin ja kirjaamisohjeisiin

• Ylimääräisen kuormituksen välttäminen sote-ammattilaisille!
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COVID-19 epidemian kannalta keskeisiä 
koodistoja
• Luokituksiin huomioitu tai tulossa huomioitavaksi COVID-19 epidemiaan 

liittyviä sisältöjä
• THL - ICD-10 tautiluokitus (myös päivitetyt diagnoosikirjausohjeet)
• Kuntaliitto – Laboratoriotutkimusnimikkeistö
• THL - Mikrobinimikkeistö
• THL - Tartuntataudit
• FIMEA ATC -luokitus (mm. Remdesivir, COVID-rokotteet)
• Palvelujen tai palvelun toteuttamistapojen kuvaamiseen käytettävät luokitukset (etänä

annettavat palvelut)
• Rokotustietoihin liittyvät luokitukset ja koodistot

• THL – Rokotussuoja, mm. 29 COVID-19-tauti 22.12.2020
• THL – Rokotteet, mm. 89 COV19 - COVID-19-rokote 22.12.2020
• THL – Rokotevalmisteet, mm. 128 Comirnaty, 129 COVID-19 Vaccine Moderna, 130 COVID-

19 Vaccine AstraZeneca, 131 COVID-19 Vaccine Janssen, 132 Vaxzevria
• Fimea - ATC Luokitus , mm.J07BX03 COVID-19-rokotteet 22.12.2020
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Koronarokotustodistus
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Koronatodistukset Suomessa
• Taustalla EU-asetusluonnos koronatodistuksesta (Digital Green Certificate / EU:n 

COVID-19 todistus): vapaan liikkuvuuden helpottaminen koronapandemian aikana
• STM asetusluonnos: todistukset Omakannasta

• Asetusluonnoksen lausuntoaika päättyi 9.4.2021, ehdotus sai kannatusta – arvio 
voimaantulosta toukokuu 2021

• Toistaiseksi ei tarkempia säädöksiä koronatodistuksen kansallisesta käytöstä
• THL, Kela, STM projekti koronatodistuksista

• Kansallinen koronarokotustodistus
• EU-yhteensopiva COVID-19 rokotus-, testaus- ja parantumistodistus
• Tuki potilastietojärjestelmien kehittämiseen
• Tuki tietojen kirjaamiseen
• Tiedon laadun seuranta ja varmistaminen, esim. rokotusrekisteri + Kanta PTA
• Linkitykset varmenne- ja tarkistusratkaisuihin
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Rokotustietojen ja -todistuksen  liittyvät
• Uutisia ja tiedotteita:

• Rokotustiedot tulee tuottaa oikein kansallista seurantaa varten 24.11.2020
• Koronarokotukset ovat käynnistymässä - Rokotustiedot tulee tuottaa 

ajantasaisesti THL:n rokotusrekisteriin 14.12.2020
• COVID-19-rokotuksiin ja -rokotteisiin liittyvät koodistopäivitykset 

saatavilla 22.12.2020
• Suomessa valmistellaan sähköistä rokotustodistusta koronarokotteen 

saaneille 5.2.2021
• Kela, STM ja THL: Sähköiseen koronarokotustodistukseen tulevia tietoja 

täsmennetty 22.2.2021
• Suomen koronarokotustodistus tehdään EU-mallin mukaiseksi 19.3.2021
• Kunnat vastaavat COVID-19-rokotusten järjestämisestä – Omakannasta 

saatavan koronatodistuksen edellytyksenä on tietojen oikea kirjaaminen
26.4.2021

• Koronatodistuksen aikatauluista lisätietoja 27.4.2021
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Kansallinen rokotustodistus

• Kansallinen todistus tulee saataville Omakanta-palvelusta
• Rokotustapahtuman tiedot potilastiedon arkistoon liittyneiden 

järjestelmien kautta Kanta-palveluihin
• Kanta PTA-rajapinnat ja -vaatimukset, rokotustietojen kansalliset määrittelyt

• Todistuksen tulostusmahdollisuus terveydenhuollossa
• Järjestelmiin pdf-muotoisen todistuksen haku (mm. hakurajapinnassa 

käytettävät näkymäkoodit, pdf-asiakirjan haku)
• Toteutustilanne

• Kansallisen koronarokotustodistuksen tekninen toteutus on valmis
• Käyttöönottoon liittyvät testaukset ja muut toimenpiteet ovat käynnissä
• potilastietojärjestelmiin tehtävät toimenpiteet, käyttöönotot ja takautuvat 

korjaukset koronarokotustietojen osalta ovat käynnissä
• samalla edistetään EU-vaatimusten mukaisen todistuksen teknistä toteutusta
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Koronatodistusten rajapinta- ja 
vaatimusmäärittelyt / Suomi

• Pohjana potilastiedon arkiston ja Omakannan määrittelyt ja toteutukset
• Kanta / Koronatodistukset

• Potilastiedon arkiston koronatodistusvaatimukset
• Tarkennetut (errata) rajapintakäyttötapaukset, esimerkkisanomat ja 

esimerkkiasiakirjat (HL7 CDA R2), HL7 Medical Records-sanomat, 
tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat

• COVID-19 rokotusten kirjaamisessa pakollisten tietojen tarkennuksia 
rokotustietojen CDA R2-rakenteessa

• Tietojen toimittaminen mahdollista sekä (vanhalla) Rokotustiedot v1.10 mukaisilla että 
Rokotustiedot 2016-vaiheistus mukaisilla määrittelyillä

• Erityisen keskeisiä rokotuspäivämäärä, ATC-luokka, rokotevalmisteen tiedot (nimi ja 
eränumero), annoksen järjestysluku

• Tulossa lähipäivinä
• perustiedot kansallisen todistuksen oikeellisuuden varmentamisesta
• todistuksen koneluettavan koodin tekninen määrittely ja varmentamisen prosessi
• testitodistus ja sen tiedon varmentamiseen tarvittava julkinen testivarmenne
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Koronavirusrokotusten 
edistymisen, 
rokoteturvallisuuden ja 
rokotteiden vaikuttavuuden 
seuranta THL:n
rokotusrekisteristä 

Rokotustodistus Omakanta-
palvelusta
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• Rokotteen eränumero 
• Merkitty rokotepulloon (lagenula) tai yksittäiseen 

rokotepakkaukseen usein "Batch/LOT tai Erä/Sats”
• Tärkein tieto rokotusten turvallisuuden seurannassa 

• Rokotteen kauppanimi

• Rokotuspäivämäärä

• Rokoteannoksen järjestysnumero 1 tai 2

12.5.2021Susanna Jääskeläinen 10

Kirjaa erityisen huolellisesti ja tarkista

• Huomioi tilastointi!
• Edellytyksenä rokotustietojen siirtymiselle 

valtakunnalliseen rokotusrekisteriin 

Rokotustiedot kirjataan rakenteisesti
• Jatkuvan potilaskertomuksen näkymään 

Ennaltaehkäisy (preventio)-otsikon alle tai 
• Suoraan Rokotukset-näkymälle (RKT).

Julkari: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202103197843



Koronavirusrokotuskirjausten laatu
Koronavirusrokotuskirjausten laaturaportointi -sivuston kautta voi tarkistaa 
palveluntuottajakohtaisesti:
Rokotusrekisteri:

• Koronarokotuskirjausten määrät rokotetuotteittain
• Eränumeron, kauppanimen, ATC-koodin ja rokotelyhenteen ‘COV19’ perusteella tunnistettujen rokotteiden osuudet
• Tiedonsiirron keston potilastietojärjestelmästä rokotusrekisteriin
• Korjausta vaativat rokotuskirjaukset, joista koronarokotetta ei ole luotettavasti tunnistettu

Potilastiedon arkisto:
• Koronarokotuskirjausten kokonaismäärän Potilastiedon arkistossa verrattuna kirjausten määrään Rokotusrekisterissä 
• Koronarokotustodistuksen edellyttämät tiedot sisältävien rokotuskirjausten osuuden kaikista 
koronarokotuskirjauksista   Potilastiedon arkistossa 
• Koronarokoteannosten järjestysnumeroiden kirjaamisen laadun

Tiedot raportilla toimintayksiköittäin, mikäli palveluntuottaja lähettää Avohilmo-tiedot myös sote-oid-koodein. 

Palveluntuottajan tulee tunnistaa ja korjata mahdolliset virheelliset tai puutteelliset rokotuskirjaukset ja/tai 
tilastointimerkinnät

Korjausten jälkeen palveluntuottajan tulee varmistua siitä, että tiedot ovat siirtyneet takautuvasti
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Kokemuksia / COVID-rokotustietojen
kokoaminen
• Nopeat koodistopäivitykset järjestelmiin keskeisiä

• Mm. uudet EU- ja EMA-rokotevalmisteet
• Rokotetietojen kansallisissa rakenne- ja  vaatimusmäärittelyissä 

”väljyyttä”
• Potilaskertomuskirjauksissa mahdollista esim. kirjata tutkimusrokotteita ja 

asiakkaan kertomien tietojen perusteella kirjattavia rokotteita
• Järjestelmien toteutusyksityiskohtien vaikutukset

• Mm. rokotevalmisteiden nimille varatut merkkimäärät olleet pienempiä kuin 
määrittelyjen mukaan pitäisi

• Automaatio sekä valmiit fraasit ja mallit järjestelmissä helpottavat 
oikeellista kirjaamista

• Takautuvat korjaukset tärkeitä, jos tietoja ei alun perin ole saatu 
riittävän rakenteisesti tai oikeellisesti
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Digital Green Certificate



Digital Green Certificate
• Tavoitteena on helpottaa kansalaisten turvallista vapaata liikkuvuutta EU:ssa covid-19-

pandemian aikana
• Säädösvalmistelut / EU-komissio ja jäsenmaat - EU-komission asetusluonnos julkistettiin 

17.3.2021
• Myös asetusluonnos soveltamisesta kolmansien maiden kansalaisiin

• Koronatodistukset
• COVID-19 rokotustodistus
• Todistus negatiivisesta COVID-19 laboratoriotutkimuksesta
• Todistus sairastetusta

• Asetuksen mukaiset todistukset olisivat maksuttomia
• Eri maissa tuotettavien koronatodistusten riittävä yhdenmukaisuus
• Todistusten ja niiden myöntäjien varmentaminen (trust framework)

• Yhteys EU-tasoiseen julkisten avainten hakemistoon (PKD)
• Suomen virallisten digitaalisten todistusten ja EU-todistusten myöntäjänä toimii Kela

• Jäsenvaltioiden välillä ei välitetä henkilötietoja verkossa
• pelkästään varmennetietoja
• Kansainvälinen varmennetiedonvaihto vain kansallisten
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28.4.2021

EU:n koronatodistus, arkkitehtuuri
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EI TERVEYSTIETOJEN VÄLITYSTÄ! 



Digital Green Certificate / määrittelyt
• Taustalla EU-asetus ja EU Health Security Committee linjaukset
• Tietosisältömäärittelyt / eHealth Network (EU-komissio ja jäsenmaat)

• Tietojen minimointiperiaate, todistusten tietosisällöt ja käytetyt koodistot (value sets)
• Viittaukset koronatodistuksissa tarvittaviin koodistoihin / arvojoukkoihin
• SNOMED CT, ATC, LOINC, EU-lääkevalmisterekisteri, EMA SPOR for ISO IDMP, muita 

koodistoja (ml. viittaukset HL7 FHIR valueset-määrittelyihin)
• Varmenne- ja rokotustiedot näytettävässä todistuksessa ja QR-koodissa

• IETF CBOR-formaatti ja COSE-allekirjoitus, zlib-pakkaus
• Varmenteiden tarkistus (todistuksen ja sen myöntäjän oikeellisuus)
• Electronic Health Certificates -projekti ja DGC Development Coordination -

yhteistyö (EU / yli 20 maata)
• EU-tasoinen gateway varmenteille - pohjana myös kontaktienjäljityssovellusten 

(Suomessa Koronavilkku) mallit
• Sovellusmäärittelyt ja open source -koodipohjat: issuer, wallet, verification (ml. tarvittavat 

kansallisesti keskitetyt taustapalvelut)
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Todistuksen muodostaminen
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Yhteenveto



Koronatodistusten yhteentoimivuus ja laatu: 
”koko ketju kuntoon”
• Tietojen lähteenä toimivien järjestelmien kyvykkyydet

• Valmis pohja: potilastietojärjestelmät ja Kanta
• Standardit kuten HL7 CDA ja HL7 Medical Records
• Koodistot kuten ATC, rokotevalmisteet, laboratorionimikkeet

• Tietojen oikeellinen ja kattava kirjaaminen
• Riittävä rakenteisuus ja oikeellinen koodistojen käyttö
• Tietojen viiveetön toimittaminen Kanta-palveluihin

• Tietojen näkyvyys Omakannassa asiakkaille
• Kansalliset ja viralliset EU-todistukset muodostetaan Kanta-palvelujen kautta

• Tietojen hyödyntäminen
• Saatavuus kaikille asiakkaille Omakannan kautta, kyselyt ja tulostukset
• Todistusten käyttökohteita on mahdollista tarkentaa ja laajentaa

• Laadunvarmistus – kirjaukset, järjestelmät, rokotusrekisteri ja Kanta
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Yhteenveto
• Kansallinen todistus koronarokotuksesta tulee saataville toukokuussa 

2021
• Huom. Ei vielä täytä EU-asetusluonnoksen mukaisia vaatimuksia

• EU:n yhteinen koronatodistus (rokotukset, laboratoriotulokset, todistus 
sairastetusta koronavirustaudista) heinäkuussa 2021
• säädösten voimaantuloarvio kesäkuun lopussa, siirtymäaika-arvio 6 viikkoa

• Nopeiden ratkaisujen perusta
• aiempi työ: olemassa oleva infra ja järjestelmät, valmiit määrittelyt ja standardit
• tiivis yhteistyö ja sitoutuminen 

• Tehtävä työ hyödyttää myös jatkossa asiakkaita
• Omakanta: Todistukset kuten rokotustodistus ja Omakanta / Rokotukset-osio
• Kansainväliset jatkototeutusmahdollisuudet, mm. WHO:n sähköinen 

rokotuskortti
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Kiitos yhteistyöstä! 
Kysymyksiä, kommentteja?
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Kysy koronarokotuksista! THL:n asiantuntijat vastaavat kansalaisten 
kysymyksiin 11.5. klo 17:30 – avoin tapahtuma



28.4.2021

Muita hyödyllisiä linkkejä
Yleistietoa

 Koronatodistus Omakannassa – vastauksia usein 
kysyttyihin kysymyksiin - Kanta.fi

 Koronatodistus / THL
Sote-ammattilaiselle

 Koronatietoa ammattilaisille - Kanta.fi
 Koronarokotusten kirjaamisohje
 Tiedä ja toimi-kortti koronarokotusten kirjaamisesta
 Rakenteisen kirjaamisen opas
 Koronavirusrokotuskirjausten laaturaportointi
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