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Käsitteitä

Potilasasiakirja: Kaikki hoitopaikassa tehdyt ja sinne 
saapuneet dokumentit ja tallenteet, joita potilaan/ 
asiakkaan hoidossa käytetään ja jotka sisältävät 
henkilö- ja terveystietoja.

Terveydenhuollon ammattihenkilö: Laissa määritelty 
oikeudet ja vastuut, osteopaatit mainittu erillisellä 
asetuksella.  



  

Potilaan oikeudet

Vastaanotolle saapuvalla on lakisääteinen oikeus:

Hyvään hoitoon

Turvalliseen hoitoon

Suunnitelmalliseen hoitoon

Tiedonsaantioikeus

Itsemääräämisoikeus



  

Yleistä potilasasiakirjamerkinnöistä

Potilaan hyvän hoidon järjestämisen, suunnittelun, 
toteutuksen ja seurannan turvaamiseksi olennaiset 
tiedot kirjataan. 

Merkintöjen tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä.

Jos tieto tulee joltakulta muulta kuin potilaalta itseltään 
täytyy se näkyä kirjauksissa. 



  

Mitä kirjataan?

Nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kotikunta, 
yhteystiedot.

Merkinnän tekijän nimi asema ja merkinnän ajankohta.

Saapuneiden tietojen osalta saapumisajankohta ja 
lähde.

Alaikäisen huoltajan/ laillisen edustajan nimi ja 
yhteystiedot.



  

Mitä kirjataan?

Tarvittaessa myös:

Potilaan lähiomainen

Äidinkieli ja asiointikieli

Potilaan ammatti

Vakuutusyhtiön tiedot

Tietojen luovuttamista koskevat potilaan suostumukset



  

Mitä kirjataan?

Jokaisesta palvelutapahtumasta pitää olla merkintä. 
Merkinnät muodostavat potilaskertomuksen.

Tarvittavalla laajuudella tulosyy, esitiedot, nykytila, 
havainnot, tutkimustulokset, ongelmat, 
taudinmääritys tai terveysriski, johtopäätökset, 
hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta, sairauden 
kulku (ja loppulausunto).



  

Mitä kirjataan?

Asiakirjoissa pitää näkyä eheästi ja ymmärrettävästi 
alkutilanne, hoitojen kulku, mitä hoitokeinoja valittu 
ja millä perusteella. 

Mikäli kirjausta pitää korjata alkuperäinen kirjaus pitää 
olla silti luettavissa.



  

Kirjaamisvälineet

Paperi ja kynä: muista tietoturva, salassapito, fyysinen 
suojaaminen ja arkistointivelvoite.

Word-tiedosto tai vastaava: muista tietoturva, 
salassapito, fyysinen suojaaminen ja 
arkistointivelvoite.

Sähköinen kirjaaminen: tietoturva, salassapito ja 
palveluntuottajan luokitus (Kanta-yhteensopivuus A-
tason järjestelmillä).



  

Säilytysvastuu

Potilasasiakirjamerkintöjen ja materiaalin säilytyksestä 
vastaa aina se, jonka toiminnassa ne ovat syntyneet.

Säilytysajat määritellään asetuksen erillisellä liitteellä.

Kaikki tiedot säilytetään 12 vuotta potilaan kuolemasta 
tai 120 vuotta potilaan syntymästä mikäli kuolinhetki 
ei ole tiedossa.



  

Rakenteinen kirjaaminen ja Kanta

Rakenteinen kirjaaminen = tietojen kirjaaminen ja 
tallentaminen ennalta sovittujen, yhteisten 
rakenteiden avulla.

Yhteisten, yleisten rakenteiden tarkennus tehdään 
koodeilla vapaata tekstiä kirjoitettaessa.  

Kanta = usean palvelun kokonaisuus: Omakanta, 
Resepti-palvelu, Lääketietokanta, Potilastiedon 
arkisto ja monta muuta.



  

Miksi?

Ei ole vaihtoehtoa. Ammatinharjoittamiseen kuuluu 
tehdä kirjaukset. 

Potilaan oikeus hyvään hoitoon sekä osteopaatin oma 
oikeusturva.

Rakenteisella kirjaamisella eheä kokonaisuus, tietojen 
haun ja käytön helpottaminen, kirjaamisen laatu.

Osteopaatin työn tekeminen näkyväksi muille. 



  

Esimerkki

Ensikäynti: esitietolomake, esitiedot, toimintakyvyn 
kuvaus, tärkeimmät löydökset, dg ja suunnitelma, 
valitut lähestymistavat, lyhyt arvio ja omahoito-
ohjeet.

Jatkokäynneillä nykytila, valitut menetelmät, jatkuvan 
arvioinnin periaate eli toimiiko se mitä tehdään. 

Keskustelujen osalta kirjaan olennaiset, liian 
yksityiskohtiin ei tarvitse mennä mutta tämäkin hyvä 
näkyä.



  

Kiitos!



  

Lisäluettavaa kesään

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista: 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä: 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559

Ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
(osteopatia mainittu!): 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940564

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559


  

Lukusuositukset jatkuvat

STM:n asetus potilasasiakirjoista: 
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090298

Valvira – Hyvä ammatinharjoittaminen: 
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/potilasasiakirjat

THL:n kirjaamisoppaat: 
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-
terveysalalla/kirjaaminen/terveydenhuollon-
kirjaamisohjeet

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090298
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/potilasasiakirjat


  

Lukulista jatkuu

Osteopatian koodit koodistopalvelimella: 
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-list-page.xhtml
 → THL – Osteopatianimikkeistö → Koodit 

Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely. Opas 
terveydenhuollolle:  
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/7289
7

https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-list-page.xhtml


  

Ja vielä yksi..

STM – Koonti asiakas- ja potilastietojen hallintaa 
ohjaavasta lainsäädännöstä: https://stm.fi/asiakas-
potilastietojen-hallinta



  

Koulutuksen jälkeen selvitetyt:

Kysymys 1: Kun yritys liittyy Kantaan velvollisuutta viedä vanhoja 
potilastietoja sinne ei ole mutta onko se mahdollista?

Vastaus: Kyllä. THL:n asiantuntijan vastaus:

”Terveydenhuollon toimijoiden vanhat potilasasiakirjat on mahdollista 
arkistoida Kanta-palveluihin.

Kelan Kanta-sivuilta löytyy erikseen ohjeet niille toimijoille, joiden 
toiminta jatkuu: 
https://www.kanta.fi/ammattilaiset/vanhojen-potilastietojen-arkistointi 

https://www.kanta.fi/ammattilaiset/vanhojen-potilastietojen-arkistointi


  

THL:n asiantuntijan vastaus jatkuu:

”... ja myös niille toimijoille, joiden toiminta on päättynyt: 
https://www.kela.fi/paperisten-potilasasiakirjojen-arkistointipalvelu

Liitteenä on Vanhojen potilastietojen arkistointiohje palvelun 
käyttöönottajalle. Ohje sisältää tarkempaa tietoa niistä asioista, jotka 
organisaatiossa tulee olla käytössä ennen liittymistä vanhojen tietojen 
arkistopalveluun.

Tarkempia tietoja liittymisen edellytyksistä voi kysyä Kelan Kanta-
palveluista joko osoitteesta kanta@kanta.fi tai Kelan vanhojen 
potilastietojen asiakasvastaavalta henrika.merenlehto@kela.fi.” 

https://www.kela.fi/paperisten-potilasasiakirjojen-arkistointipalvelu
mailto:henrika.merenlehto@kela.fi


  

Kysymys 2: ” Jos tehdään Word-kirjauksia ja käydään 
tekemässä eri paikkakunnalla muutama päivä kuussa 
vastaanottoa tai kotikäyntejä saako tätä internetyhteydetöntä 
kirjaamiseen tarkoitettua tietokonetta kuljettaa mukana? 
Tietokoneessa on suojaukset ja salasanat erikseen sekä 
koneessa että tiedostoissa. Kysyjällä on olemassa yksi 
vastaanottopaikka missä tekee pääosin töitä mutta vierailee 
toisessa yksikössä ja/tai potilaan kotona eikä mahdollisuutta 
lukittavaan kaappiin vierailuyksikössä ole.”

Vastaus: Tietosuojavaltuutetun toimiston lähettämä erillinen 
vastaus diasarjan liitteenä.


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15
	Dia 16
	Dia 17
	Dia 18
	Dia 19
	Dia 20
	Dia 21
	Dia 22

