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Olennaisten vaatimusten luokitus ja
järjestelmälomake päivitetty
• Heinäkuussa 2020 päivitetty THL Määräykseen 2/2016 (Olennaiset toiminnalliset
vaatimukset) liitteitä
•
•
•

•
•
•

Liite 2. Olennaisten toiminnallisten vaatimusten luokitus
Liite 4. Järjestelmälomake
Luokitukseen ja lomakkeeseen on päivitetty uusimmat versiot kansallisista
määrittelydokumenteista, mm.:
•
•
•
•
•
•

ulkomaan reseptin määrittelyt
sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston toisen vaiheen määrittelyt
sähköisen ajanvarauksen määrittelyt
alaikäisen puolesta asioinnin määrittelyt
mielenterveyslain mukaisten asiakirjojen toiminnot ja tietosisällöt
kuvantamisen aluearkistoon liittyvien toimintojen ja tietosisältöjen poistaminen

Lomaketta selkeytetty ja lisätty sujuvuutta sertifiointiprosessin näkökulmasta
Materiaalit saatavilla THL-sivulla https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-jaterveysalalla/maaraykset-ja-maarittelyt/maaraykset
Uutinen: https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/-/sote-tietojarjestelmienolennaisiin-vaatimuksiin-paivityksia
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Lääkehoidon tiedonhallinnan konsepti
• Lääkehoidon tiedonhallinnan konsepti julkaistiin 26.6.2020
• Ruotsinkielinen tiivistelmä lisättiin 18.8.2020

• Konsepti löytyy verkkojulkaisuna osoitteesta:
• https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/JULLAAKE
• ja PDF:nä Julkarista: https://www.julkari.fi/handle/10024/140214

• Päätös lääkityslistan kehitysprojektin jatkamisesta on käsiteltävänä
STM osastojen yhteisjohtoryhmässä syyskuussa 2.9.2020, jonka
jälkeen kehitystyö toivottavasti saadaan ripeästi käyntiin 
• Kehitys edellyttää myös merkittäviä lainsäädännön uudistuksia, jotka
ovat myös tavoiteltavan aikataulun kanna kriittinen tekijä.
• STM onkin varautunut lainsäädännön uudistustyöhön (mm. lakimiehen
rekrytointi on parhaillaan käynnissä, olemassa olevien resurssien lisäksi)
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Lääkehoidon tiedonhallinnan
tavoitteellinen kehity spolku aikajanalla
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Rx

2027

2028

2029

2030

Määrittely t

1. Reseptin kehittäminen

Toteutukset

2. Valtakunnallisen lääkity slistan käy ttöönotto

Käyttöön oto t

3. Lääkity slista hoido n rajapinno issa
4. Osastolääkity s ja kansalaisen
kirjaukset
Riippuvuudet:

5. Kattav at kokonaislääkity stiedot

Lainsäädännön
muutokset

* säädökset voimaan

Omatietovarannon rajapinta

20.8.2020

Tervey denhuollon modulaaristen
tietosisältömäärittely iden julkaisualusta
• THL on valinnut terveydenhuollon modulaaristen
tietosisältömäärittelyiden julkaisualustaksi sosiaalihuollossa
käytössä olevan Sosmetan käytön laajentamisen
• Alustavana työnimenä ”Termeta”

• Alustan kehitystyön aloittaminen terveydenhuollon tarpeisiin
odottaa sovelluskehityksen uuden puitesopimuksen
toteutumista syksyllä 2020.
• Uusia määrittelyitä uudelta alustalta saadaan (toivottavasti)
kevään 2021 aikana.
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Koulutukset: olennaiset vaatimukset ja sertifiointi +
tietosuojan ja tietoturvallisuuden omavalvonta
• THL koulutusmateriaalisivut päivitetty, mukana mm.
• 21.4.2020 järjestetty: Tietosuojan ja tietoturvallisuuden
omavalvonta: suunnitelma ja toteuttaminen sekä käyttöoikeudet
sosiaalihuollon asiakastietoihin (THL)
• 20.8.2020 järjestetty: Sote-tietojärjestelmien olennaiset
vaatimukset ja sertifiointi (THL, Kela, Valvira)

• https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-jaterveysalalla/ohjeet-ja-soveltaminen/koulutusmateriaalit

27.8.2020

6

SNOMED CT 2020 seminaarisarja
• Tulossa sarja seminaareja, ensimmäinen 25.9.2020,
aiheita mm.
• SNOME D CT osana kansallista tietoarkkitehtuuria
• Terveysongelmat ja kontaktien syyt / ”potilaan ongelmalista” –
SNOME D CT-osajoukko
• Patologian löydösluokitus
• SNOME D and emerging international standards
• SNOME D CT implementations, including terminology server and
analytic applications

• Ohjelma tulee päivittymään THL tapahtumakalenteriin
• https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri
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