
 

Tavoitetilaa kuvaava dokumentti ja 
siihen sisältyvät kehittämistä 
koskevat linjausehdotukset ovat 
kommentoitavan perjantaihin 28.3 
klo 16:00 mennessä.  
  
Palaute pyydetään antamaan 
oheisen linkin takaa löytyvän 
verkkokyselyn avulla: 
https://www.webropolsurveys.com/S/
394765164ADCED52.par 
 
 
Materiaali: 
https://www.innokyla.fi/web/verkosto
712963/materiaalit 
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Ohjausryhmä 
• STM 
• Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, 

Vantaa, Kuopio, Hämeenlinna, EKSOTE 
• YSHP:t: HYKS, KYS, OYS, TAYS, TYKS 
• Kuntaliitto 

Kuntaliitto 

20.11. 2013 

KL:n yhteistyö-            
verkoston ryhmät 

-sote-substanssi 
-tietohallinto 

Valmisteleva työryhmä ja 
Kuntaliiton sihteeristö 
• ohjausryhmän asioiden valmistelu 
• kehittämistoiminnan koordinointi ja tuki 
• valtakunnallisen yhteistyön koordinointi ja 

verkoston ylläpito  
• kansainvälisen yhteistyön koordinointi 
Osaaminen 
• tietohallinnon asiantuntijuus, SoTe-IT:n 

tuntemus, kuntien toiminnan tuntemus 
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KANSALLINEN AKUSTI-yhteistyömalli  

KL kuntahankinnat 

www.kunnat.net/akusti 
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Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietohallintoyhteistyöfoorumi 

Kuntien asiointi- ja 
omahoitopalvelujen 
rajapintanäkymät 

Karri Vainio 

24.3.2014 

 



Nykytilanne 





•Virallinen terveystaltio 

•Lainsäädäntö, 
yhteentoimivuusvaatimukset, 
tietosuojavaatimukset 

•Lääketieteellinen tietämys 

Tiedon 

Hallinta 

•itsearvioinnin ja palveluihin 
hakeutumisen alusta 

•Omahoitoalusta 

•Mobiilialusta 

 

”eko-
systeemit” 
ja yhteiset 
palvelut 

•Yleiset 

•Riski/tautikohtaiset 

itse/omahoito 
sovellukset 

1? 
 

 

1 vai 
useita ? 
 

 

”kymmeniä”? 

 

 

• Sote- palvelutuottajat kilpailevat prosessitehokkuudella ja palveluiden 
laadulla (sillä miten tietoa ja sähköisiä välineitä käyttävät). Eivät sillä, 
miten ePalveluita kehittävät ?  

• IT-toimittajat kilpailevat itse/omahoitosovelluksilla. Eivät sillä kuka kehittää 
parhaan terveystaltion tai ”ekosysteemin” ? 

Millä osa-alueilla kilpailu tuo lisäarvoa ? 
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1.Vaihe 

alueelliset ja 

paikalliset pilotit 

2.Vaihe 
kansalliset 
linjaukset  

ja toteutukset 

• Tilannetiedon- ja kokemusten jakaminen 
systemaattinen tiedon ja kokemusten jakaminen 
kärkihankkeiden välillä 

• Toteutuksissa esiin nousevat kokonaisarkkitehtuuriin 
tarkennustarpeet 

käsiteltävä ja ratkaistava yhdenmukaisella tavalla.  
• Yhteentoimivuus- ja rajapintamäärittelyt  

Riskitestit, omien mittaustulosten toimitus, PTJ - Terveystaltio 
Määrittelyiden tulee olla ratkaisu/tuoteriippumattomia 

• Lainsäädännöllisten kysymysten arviointi ja 
yhdenmukaiset tulkinnat 

yhdenmukaista tulkintaa tai lainsäädännön tarkentamista 
edellyttävät kysymykset 

HYVIS, Hämeenlinna, 
Kurkiaura, Oulu, 
Espoo,P-K… 

Jatkoyhteistyökohteet  
kärkihankkeiden välillä  



Tuloksia 
integraatio/rajapintatarpeita 
koskevasta kyselystä 2/2014 

[pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma 8 



”varmasti toteutuvat” integraatio/rajapintatarpeet 
2014-2015 omahoitoympäristön ja 
potilasjärjestelmien välillä. Kyselyyn vastasi neljä 
tänä vuonna liikkeellä olevaa kehittäjähanketta 

[4.2.2014] S. Hyvärinen, erityisasiantuntija 9 

0 1 2 3 4

lääkitystiedot:

riskitiedot:

diagnoosit:

Laboratoriotutkimustulokset:

Hoitopalaute tai epikriisi:

Terveys- ja hoitosuunnitelma:

Riskitestien ja/tai sähköisen terveystarkastuksen tulokset:

Asiakkaan omaseurantatulokset:

Muut asiakkaan omat merkinnät ja muistiinpanot

(vapaamuotoista tekstiä):

Sähköisen ajanvarauksen tekeminen (esim. vapaiden aikojen

kysely, ajan varaaminen):

Tehdyn ajanvarauksen tiedot resursseja hallinnoivasta tai

toiminnanohjausjärjestelmästä asiakkaan sähköisiin…
S 

S 

S 

S = rajapintamääritykset linjattu toteutettavan SADe Sote:ssa. 
Muiden toteutus ? 

9/2014 

6/2014 

08/2014 

4/2015 

6/2014 

02/2014 

5/2014 

6/2014 

02/2014 

5/2014 

6/2014 

02/2014 

6/2014 

5/2014 

6/2014 

04/2014 

2/2014 

6/2014 

08/2014 

2015 

02/2014 

2015 

toteutettu 

6/2014 

05/2014 



  Kyllä - käsin syöttämällä Kyllä - mittalaiteintergraatio Yhteensä 

Verenpaine 3 2 5 

Verensokeri 3 2 5 

Paino 4 2 6 

Likunta 3 2 5 

Alkoholinkulutus 3 0 3 

Tupakointi 3 0 3 

Unen määrä 2 1 3 

Vyötärönympärys 2 0 2 

Syke 3 2 5 

Rasva% 2 2 4 

Omaseurantatulokset: tarkentavat tiedot. Mitä tietoja tarve koskee ? 



KIITOS!  
karri.vainio@kuntaliitto.fi 
050 3871620 

4.10.2013 Karri Vainio 11 

mailto:karri.vainio@kuntaliitto.fi
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Syksyllä 2013 
laadittu taustaselvitys 



Tavoitetila 3-5 vuoden aikajänteellä: 
Kansallinen avoin terveystaltio 
Kanta-palvelun yhteydessä 

[pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma 13 

Potilastietojärjestelmä 
Asiakastietojärjestelmä 

Sähköinen asiointiympäristö 
+  

kytketty  terveystaltio 
(hoitosuhteessa tapahtuvan 

asioinnin tiedot) 

Avoin  
terveystaltio 
(kaupallinen) 

Kanta + 
Kansa 

Sovellukset 
(omahoito, 
liikunta…) 

Avoin  
terveystaltio 

Kansallinen 

Alueellinen 

Tiedonhallintapalvelu/ 
Omakanta 

kansalaisen ”virallinen” 
terveystaltio 

kansalaisella 
mahdollisuus käyttää 
myös muita  
taltioratkaisuja 

paikallisten ja  
alueellisten kytkettyjen 
terveystaltioiden 
merkitys vähenee 

Eri vaihtoehtoja toteutuksen ja  
hallinnan organisoimiseksi 
tunnistettu. Yhteistä: ratkaisun 
tulee olla kansallisen (julkisen 
hallinnon) ohjauksen piirissä 



Mitä tietoja pitäisi tuoda* avoimeen terveystaltioon 
tai viedä avoimesta terveystaltiosta? 
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Tietoryhmä Tiedot** Siirtosuunta 

Potilas- ja 
asiakastiedot 

Jatkuva potilaskertomus   taltio 

Todistukset   taltio 

Ylläpidettävät (lääkitys, riskit, diagnoosit, mittaukset)   taltio 

Tutkimustulokset (mm. laboratorio)   taltio 

Hoitopalaute ja epikriisi   taltio 

Suunnitelmat Terveys- ja hoitosuunnitelma   taltio 

Palvelun tai toimenpiteen toteuttamissuunnitelma   taltio 

Kansalaisen omat 
terveys- ja 
hyvinvointitiedot 

Omat merkinnät ja muistiinpanot  taltio 

Omaseurantatulokset  taltio 

Riskitestien ja sähköisen terveystarkastuksen tulokset  taltio 

Toiminnanohjauksen 
ja päätöksenteon tuen 
tiedot 

Resurssivaraukset (mm. ajanvaraus)   taltio 

Päätöstukitiedot (mm. muistutteet)   taltio 

Lähetteet ja pyynnöt   taltio 

*tuoda = siirtää ja tallentaa TAI tuoda katsottavaksi/käsiteltäväksi 

**terveystaltion hyödyntämisen kannalta keskeisimmät tiedot merkitty punaisella 



Asiointi- ja terveystaltioratkaisuihin 
liittyviä määrittelyjä 

[pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma 15 

Kategoria Määrittely 

Toiminnallisuus  HL7 PHR-S Functional Model 

Siirtorakenteet 

HL7 CDA R2 

HL7 CCD, CCR 

IHE XPHR 

HL7/PHMR 

Koodistot 

Kanta-määrittelyihin sisältyvät  

Muut koodistot (ei-kliinisille tiedoille) 

Tiedonvaihto 
IHE XDS 

HL7 v2/v3 

Palvelupohjainen arkkitehtuuri Web Services –määrittelyt 

Laiteliitännät 
Continua Health Alliance / IEEE 11073 

 

 

Todentaminen, autorisointi 

  

  

Määrittelyt kansalaisen vahvaan todentamiseen (TUPAS,  

ETSI-MSS)  

Vetuma (JHS 164) 

Federoitu web-tunnistautuminen (Open ID, MS-Account ..) 

OAuth/OAuth2 autorisointi 



Yhteenveto 

• Itsehoitoon ja omahoitoon tukeutuva toimintamalli tarvitsee 
tuekseen kansalaisen omien tietojen hallintaa tukevan 
ratkaisun (terveystaltion) 

• Alueellisia (”kytkettyjä”) terveystaltioratkaisuja ja 
asiointiympäristöjä toteutettaessa tulee huolehtia myös 
integroitavuudesta kansallisen tason (”avoimeen”) 
terveystaltioratkaisuun 
» Alueellisten ratkaisujen kehittäminen edellyttää kansallista 

yhteistyötä 

• Ehdotus: tavoitetilassa (3-5 vuoden aikajänteellä) 
kansalaisille tulisi tarjota terveystaltioratkaisu Kanta-
palvelujen yhteydessä 

• Terveystaltiorajapintojen hyödyntämiseen liittyvät käytännöt 
ja pelisäännöt tulee sopia huomioiden myös  kaupallisten 
ratkaisujen käyttö 

• Terveystaltiorajapintoihin tarvitaan kansalliset määrittelyt 
pohjautuen kansainvälisiin standardeihin 
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