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Asiakastietolain uudistus
 Asiakastietolain uudistuksen suunnittelu etenee
 Suostumuksenhallinnan muutoksia koskevat linjaukset ovat
valmistelussa
 Informoinnin rooli kasvaa merkittävästi
 Kanta-suostumus poistuu, mutta tulee uusia suostumuksia (suostumus
tietojen luovuttamiseen Omatietovarannosta ja so-te-väliset
suostumukset)
 Uusi kaiken kattava kielto
 Muita pienempiä muutoksia, esim. tietojen hakuun hätätilanteessa
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Asiakastietolain uudistus
 Reseptikeskuksessa ja Potilastiedon arkistossa käytössä olevan
suostumuksenhallinnan uudistus priorisoidaan korkeammalle kuin
muut asiakastietolain muutokset, kuten:
 Tietojen palautus hyvinvointisovelluksille
 Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon väliset suostumukset
 Kysely- ja välityspalvelun uudistus

 Sosiaalihuollon arkiston luovutustoiminnallisuuden kehittäminen
etenee Kansa-hankkeen määrittelemässä aikataulussa
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Palvelutapahtumauudistuksen suunnittelu



Palvelutapahtuma = yksittäinen käynti, hoitojakso tai hoitosarja
Nykyisessä palvelutapahtumien käsittelyssä on tunnistettu joitakin haasteita






On ehdotettu mm. seuraavia kehityskohteita:
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Aikaleimojen käyttö ja palvelutapahtumien generointi vaihtelee järjestelmittäin.
TH-ammattilaisille tarjottavat toimintaohjeet vaihtelevat. ”Oikean” palvelutapahtuman valinta on
vaikeaa, koska palvelutapahtuman kuvaus on erittäin suppea (käytännössä potilaan ja organisaation
tiedot sekä päivämäärät).
Palvelutapahtuman nykyiset ominaisuudet eivät riitä toisiokäytön tarkoituksiin.
Hoito- ja prosessitapahtumien (tai suoritteiden, palveluilmentymien) selkeämpi erottaminen
palvelutapahtumista omalle tasolleen
Palvelutapahtumaluokituksen käyttöönotto hoito- ja prosessitapahtumien tasolla
Aikaleimojen käytön parempi ohjeistus, uudet aikaleimat mm. yhteydenotolle
Linkittäminen hoitoepisodeihin/ongelmalistaan/palvelukokonaisuuksiin

Vaihtoehtoja uudistuksen toteuttamiseen ollaan selvittämässä

Varmennekorttien uudistus
 https://dvv.fi/tietoa-sosiaali-ja-terveydenhuollon-varmennekorttien-uudistuksesta



31.3.2020 alkaen kaikki uudet tilatut sosiaali- ja terveydenhuollon varmennekortit
(esimerkiksi uusille työntekijöille tai vanhentuneiden korttien tilalle) toimitetaan
uudella sirulla.
Kaikki aiemmin myönnetyt, nyt käytössä olevat, kortit ovat kuitenkin voimassa
viimeiseen voimassaolopäivämääräänsä saakka.

 Uudelle sirulle on tuki DigiSign Client -kortinlukijaohjelman uusissa versioissa.


Omalta tietojärjestelmätoimittajalta kannattaa varmistaa, että ohjelmisto on testattu
uusien korttien kanssa.

 DVV on kehittämässä myös uutta korttityyppiä, jolla on ECC-algoritmiin
perustuvat varmenteet. Näiden korttien käyttöönotto tuotannossa on arviolta
vuonna 2022.
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Toinen varmenteisiin liittyvä asia
 DVV päivittää palvelinvarmenteiden sarjanumerot uuden kansainvälisen
standardin mukaiseen pitkään muotoon (CA/Browser Forum compliant).



Nykyinen legacy muoto: hex 0bf4eab0 = decimal 200600240
Uusi pitempi muoto: hex 0100000168f0a805c366b43b5de968c691fb = decimal
87112293252494463413683796322992020427259

 Uusi sarjanumero on siis huomattavasti aiempaa pitempi, mutta muuten
attribuutti toimii täysin samoin.


DVV ei odota muutoksen aiheuttavan yhteensopivuusongelmia, mutta asia on
hyvä huomioida kun palvelinvarmenteet päivitetään.

 Muutos astuu voimaan kevään 2020 aikana.
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