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Kanta-sanastoa koskeva lausuntopyyntö

Vastausaika 2.3.2018 16:11:42

Lausuntopyyntö Kanta-sanastosta
1. Vastaaja
Vastaajien määrä: 1
Etunimi Sukunimi
Juhani

Saarinen

Sähköposti

Tehtävänimike

Yritys / Organisaatio

juhani.saarinen@saarinenlaw.fi

lakimies

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry

2. Edustaako vastaus organisaation virallista kantaa?
Vastaajien määrä: 1

3. Yleisiä kommentteja sanastoluonnoksesta
Vastaajien määrä: 1
Sisällysluettelo helpottaisi sanaston luettavuutta. Nyt sellaista ei ole.
Palvelutapahtuma -termiä ei ole määritelty lainkaan, vaikka se olisi Kanta-palveluiden käytön kannalta keskeinen termi määriteltäväksi.

4. Lausuttavana olevaan sanastoluonnokseen on koottu keskeisimmät Kanta-palveluihin liittyvät käsitteet, joiden kokonaismäärä
oli vuoden 2017 projektissa rajattu noin kolmeenkymmeneen. Mitkä Kanta-palveluihin liittyvät käsitteet pitäisi mielestänne ottaa
käsiteltäväksi seuraavassa vaiheessa?
Vastaajien määrä: 1
Palvelutapahtuma on syytä keskeisenä käsitteenä määritellä.

5. Kerro palautteesi lausuntolunnoksen yksittäisistä käsitteistä
Vastaajien määrä: 1

Apteekkirekisteri
arkistointipalvelu
arkistonhoitajan käyttöliittymä
asiakastieto
Ehdotetun määritelmän mukaan asiakastieto on sosiaali- tai terveydenhuollon asiakasta tai potilasta koskeva henkilötieto. Huomautuksissa on täsmennetty, että asiakastietolaissa
(159/2007) asiakastiedolla tarkoitetaan potilasta koskevaa tietoa, joka sisältyy potilaslaissa tarkoitettuun terveydenhuollon potilasasiakirjaan sekä sosiaalihuollon asiakasta koskevaa
henkilötietoa, joka sisältyy asiakaslaissa ja asiakasasiakirjalaissa tarkoitettuun sosiaalihuollon asiakasasiakirjaan tai sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiseen asiakasasiakirjaan.
Määritelmää olisi syytä täsmentää siten, että siitä ilmenee, että henkilötieto muuttuu asiakastiedoksi vasta kun kyseinen henkilötieto tulee kirjata sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakirjoihin. Määritelmä voisi siten kokonaisuudessaan olla: ”lakisääteisen kirjaamisvelvollisuuden piiriin kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon asiakasta tai potilasta koskeva
henkilötieto” Tällöin säilytettäisiin ero kohdan 9) hyvinvointitietoihin. Muutoin hyvinvointitiedoista voi tulla määritelmällisesti asiakastietoja heti kun ne koskevat sosiaali- tai
terveydenhuollon asiakasta. Tämä on puolestaan ristiriitainen hyvinvointitiedon esitetyn määritelmän kanssa. Ellei muutosta tehdä, on hyvinvointitiedon määritelmään syytä
vähintäänkin kirjata, että mikäli hyvinvointitieto kirjataan asiakastiedoksi tai sitä käytetään kuten asiakastietoa, lakkaa se olemasta hyvinvointitietoa. Käytännössä asiakkaat nimittäin
menettävät mahdollisuutensa hallinnoida hyvinvointitietojaan sen jälkeen, kun niitä käytetään osana asiakkaan hoitoa tai sosiaalihuoltoa ja ne muuttuvat asiakastiedoiksi.

elinluovutustahto
henkilötieto
hoitotahto
hyvinvointisovellus
hyvinvointitieto
Ehdotetun määritelmän mukaisesti hyvinvointitieto on kansalaisen terveyttä ja hyvinvointia koskeva henkilötieto, joka on kansalaisen itsensä tuottama ja hallinnoima ja joka ei sisälly
asiakastietoihin. Hyvinvointitietojen muuttumista asiakastiedoiksi on syytä täsmentää.

2.3.2018 klo 16.11

2/2

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveySummary.aspx?SDID...

informointi
Kanta-palveluihin liittyjä
Kanta-palveluihin liittyminen
Ehdotetun määritelmän mukaan prosessi, jossa apteekki tai sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunantaja liitetään Kanta-palvelujen käyttäjäksi. Kuvaavampi ilmaisu olisi prosessi, jolla
palvelunantaja ”liittyy” Kanta-palvelujen käyttäjäksi. Palvelunantajaa ei siis ”liitetä” ulkopuolisen tahon toimesta ennemmin kuin omien toimien seurauksena.

Kanta-palvelujen asiakas
Kanta-palvelujen käyttäjä
Kanta-palvelut
Määritelmän olisi hyvä olla sama kuin tulevassa lainsäädännössä, esimerkiksi näin: ”Kelan ylläpitämät ja tarjoamat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä
käsittelystä annetussa laissa tarkoitetut valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut asiakastietojen ja hyvinvointitietojen käsittelyä varten” Toki esitetty lainsäädäntö ei ole vielä voimassa,
eikä tunne esimerkiksi hyvinvointitietoja.

Kanta-palveluvälittäjä
Kanta-palveluvälittäjän roolia on syytä täsmentää. Määritelmä ei esimerkiksi perustu voimassa olevaan lakiin. Huomautuksen mukaan ” Yksityishenkilönä toimiva lääkäri tai
hammaslääkäri, joka käyttää Kanta-palveluvälittäjän tarjoamaa käyttöliittymää, ei toimi itsenäisenä ammatinharjoittajana eikä minkään terveydenhuollon organisaation palveluksessa”.
Nykyisin voimassa oleva laki yksityisestä terveydenhuollosta ei mahdollista terveydenhuollon palveluiden antamista yksityishenkilönä ilman asianmukaista toimilupaa tai itsenäisen
ammatinharjoittajan ilmoitusta. Voimassa oleva laki ei mahdollista tällaista toimintaa edes maksutta. Vasta sote-lakeihin kuuluva palveluntuottajalaki sallisi esitetyssä muodossa
voimaan tullessaan tällaisen satunnaisen yksityishenkilöiden antaman terveyspalvelun ilman lupaa tai ilmoitusta. Kanta-palveluvälittäjän tarkoitettu asiakaskunta jää lausunnon
mukaisilla määritelmillä ja huomautuksilla siten epäselväksi.

Kelain
Kahden erilaisen termin käyttäminen rinnakkain (Kelain ja ammattilaisen käyttöliittymä) voi aiheuttaa tarpeetonta hämmennystä Kanta-palveluiden asiakkaissa.

kielto
Koodistopalvelu
Kuva-aineistojen arkisto
kysely- ja välityspalvelu
Lääketietokanta
Omakanta
Omatietovaranto
palvelunantaja
Potilastiedon arkisto
Resepti-palvelu
Reseptikeskus
Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto
SOTE-organisaatiorekisteri
suostumus
tahdonilmaisu
Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat -rekisteri
Tiedonhallintapalvelu
Vanhojen potilastietojen arkistointipalvelu

6. Palaute käsitekaavioista
Ei vastauksia.

7. Kommentit, muutosehdotukset tai muut kehitysideat
Ei vastauksia.

Tulosta
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