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Terveyspalvelualan Liiton ja Lääkäripalveluyritykset ry:n lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista
Lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä tarkoituksena on edistää
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen tietoturvallista sähköistä käsittelyä. Nyt annettava asetus perustuu lain 14 a ja 15 pykälissä oleviin valtuutussäännöksiin. Nyt lausuttavana olevalla asetuksella on tarkoitus säätää mm. siitä, mitkä ovat tiedonhallintapalvelun kautta näytettäviä keskeisiä
tietoja sekä tietyistä rajoituksista.
Terveyspalvelualan Liitto ja Lääkäripalveluyritykset ry kiittävät mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta. Annamme luonnoksesta yhteisen lausunnon.
3 § Voimaantulo
THL ja Kela ovat esittäneet perustellusti sosiaali- ja terveysministeriölle supistuksia käyttöönotettavaan kokonaisuuteen sekä muutoksia toteutusaikatauluun. Supistuksista ja aikataulumuutoksista
huolimatta 1.1.2017 on ajankohtana haasteellinen. Tuolloin käyttöönotettavaksi suunnitteluissa
tietosisällöistä on monia vielä tällä hetkellä määrittelemättä. Palveluntuottajille tulee jäädä riittävästi aikaa viedä läpi tarvittavat järjestelmämuutokset. Esimerkiksi lääkityksen ja reseptien kokonaisuus
tulee vaatimaan huomattavia muutoksia tietojärjestelmissä ja tulee muodostumaan nyt esitetyssä
aikataulussa varsin haasteelliseksi toteuttaa.
Esitämme, että luonnoksessa 1.1.2017 käyttöönotettavaksi suunniteltujen tietosisältöjen osalta yksityisillä palveluntuottajilla käyttöönoton takaraja olisi vuotta myöhäisempi. Jos aikataulua myöhennetään julkisen sektorin osalta, tulisi yksityisen sektorin aikataulua myöhentää vastaavasti siten, että
yksityisten palveluntuottajien käyttöönoton takaraja on noin vuoden julkista sektoria myöhemmin.
3 §:n liite3
Asetuksen liitteessä 3 listataan niitä potilasasiakirjoja, joita ei tarvitse toistaiseksi tallentaa arkistointipalveluun. On toivottavaa, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen muodostaa näidenkin kohdissa
1-4 mainittujen tietosisältöjen osalta mahdollisimman pian realistisen aikataulusuunnitelman huomioiden eri tietosisältöjen tilanteen. Tämä selkiyttää osaltaan palveluntuottajien toimintaympäristöä
ja helpottaa heitä suunnittelemaan toimintaan.

Esitämme, että näidenkin tietosisältöjen osalta yksityiset palveluntuottajat olisivat velvoitettuja arkistointiin vuosi julkisen sektorin jälkeen.
Vanhojen tietojen arkistointi
Vanhojen tietojen arkistointi tulee toteuttaa siten, että se huomio erilaiset kentällä tapahtuvat muutostilanteen kuten yrityskaupat ja toiminnan lopettamisen. Vanhojen tietojen arkistoinnin yhteydessä olisi hyvä analysoida mistä ”vanhoista” tiedoista olisi erityistä hyötyä rakenteisessa muodossa
(vrt. esim. rokotustiedot), mikä nopeuttaisi aidosti palvelutuotantoa ja kansalaisen hyvinvointia edistävän hyödyllisen tiedon kriittisen massan syntymistä Kanta palveluun.
Pidemmällä tähtäimellä on tärkeä huomioida myös sellaiset tilanteet, joissa olemassa oleva lainsäädännön noudattaminen voi olla tapauskohtaisesti haasteellista. Tällainen tilanne voi tulla eteen
esim. toiminnan loppuessa. Toiminnan loppuessa velvoitteet potilasasiakirjojen säilyttämisestä eivät
poistu. Vallitsevan, osittain epäselvän tilanteen johdosta on ilmennyt tapauskohtaisesti ongelmia
löytää asiakirjoille vaatimukset täyttävä säilytyspaikka.
Kuva arkistojen liittäminen osaksi kansallista tietojärjestelmäpalvelua kansallisesti määritellyn
arkkitehtuurin mukaisesti
Kuva-arkistojen liittämisestä Kanta palveluihin syntyy kustannuksia. Näistä kustannuksista ei ole vielä
tietoa. Toivottavaa on, että skenaariolaskelmia tehdään tai tullaan tekemään ja heti kun mahdollista,
ne annetaan julkisesti tietoon. Toiminnan ja toimintaympäristön suunnitelmallisuuden näkökulmasta
on yksityisten palveluntuottajien tärkeää tietää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mahdollisista
syntyvistä kustannuksista ja esimerkiksi investointitarpeista.
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