
Liite 3 

Tietovuokuvauksen osuus: tietojen vieminen järjestelmästä 

Tietojen vieminen Terveyshyötyarvio-järjestelmästä potilastyön puolelle kuvataan alla esimerkkitapauksen 

avulla. Varsinaisella Terveyshyötyarvion teknisellä ja toiminnallisella arkkitehtuurikuvauksella (liite 2) 

kuvataan laajemmin se, miten tiedot viedään järjestelmään. 

Tässä esimerkissä olevat potilastiedot ovat oikean datan perusteella muunnettuja. Näkyvissä olevat 

tunnukset eivät ole oikeita pseudonymisoituja tunnuksia, vaan niistä edelleen anonymisoituja. 

Tietosuojavaltuutetun lisätietopyynnön vastaukseen on konkreettiseksi tietovuokuvauksen 

esimerkkitapaukseksi valittu nro. 3, mutta potilastyön osuus noudattaa tietojen käsittelyn osalta samaa 

logiikkaa.   

Esimerkki 3. Henkilön viimeksi mitattu verenpainearvo on ollut hälyttävän korkea, eikä uusia, tuoreita 

mittaustuloksia löydy. Hoitamattomana korkea verenpaine voi johtaa vakavaan sairastumiseen 

(aivohalvaukseen tai sydäninfarktiin).  

 

A) Tiedolla johtamisen osuus 
 

1. Laajempi väestön tietojen tarkastelu 
 

Tietojohtaja tarkastelee koko väestön tietojen jakaumia ilman tunnistetietoja kirjautuen tietojohtamisen 

käyttäjätunnuksilla Terveyshyötyarvion Kibana-raportointityökaluun. Käyttäjähallinnan avulla tietojohtajan 

roolissa on määritelty nähtäväksi yleistasoiset raportit ilman tunnistetietoja. Hänelle avautuu koko 

tarkasteltavan väestön yleisraportit. 

 



 

 

2. Potilasturvallisuusriskin havaitseminen 
 

Raportteja tarkastellessaan tietojohtaja havaitsee potilasturvallisuusriskin. 

Havainto: väestössä on 112 henkilöä, joiden viimeisin tiedossa oleva verenpainearvo on hälyttävän korkea 

(yli 200). 

 

 

3. Tietojohtaja puuttuu potilasturvallisuuteen 
 

Tietojohtaja suodattaa väestöstä ne, joiden verenpaine on yli 200 ja katsoo, millä väestövastuualueilla 

tällaisia henkilöitä on eniten (listan ensimmäisellä alueella, lääkäri 6, 15 henkilöä). Tietojohtaja pyytää 

tämän alueen lääkäriä poimimaan nämä potilaat, tarkistamaan heidän potilaskertomustietonsa, ja 



ottamaan yhteyttä potilaisiin, jos potilaskertomuksesta ei löydy tietoa, että kohonneeseen 

verenpaineeseen on puututtu. 

 

B) Potilastyön osuus 
 

Saadessaan tiedon alueensa potilaiden potilasturvallisuusriskistä alueen väestöstä vastaava lääkäri 

kirjautuu Terveyshyötyarvion Kibana-raporttiin tunnuksillaan, jotka oikeuttavat potilastyön roolin. Hän 

näkee vain oman alueensa potilaista raportit, mutta erona tietojohtajaan, näkee myös heidän 

pseudonyymikoodit.  

 

1. Potilastyön roolilla tietojen katselu terveyshyötyarvion Kibana -raporteista 
 

Alueen väestövastuulääkäri avaa Terveyshyötyarvion ja suodattaa vastuullaan olevasta väestöstä henkilöt, 

joiden viimeisin verenpaine oli yli 200. Hänelle avautuu 15 potilasta kuvaavan joukon raportti. 

Väestövastuulääkärin näkymässä on myös lista henkilöiden pseudonymisoiduista tunnuksista (PID). 
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Pseudonyymitunnukset 



Lääkäri kopioi listan ensimmäisen pseudonyymitunnuksen, tarkistaakseen potilaan tilanteen 

potilastietojärjestelmästä. 

2. Siirtyminen potilastietojärjestelmään 
 

Kirjauduttuaan Pegasos-potilastietojärjestelmään lääkäri liittää Terveyshyötyarvion listauksesta 

pseudonymisoidun tunnuksen Pegasos-järjestelmän Tunniste-kenttään. Tämä kenttä on vain niiden 

ammattilaisten käytettävissä, joille on annettu oikeus Terveyshyötyarvion käyttöön, ja jotka ovat saaneet 

siihen koulutuksen. Kun käyttäjä klikkaa ”Tunnista”-painiketta, potilaan kertomus avautuu ja samalla 

Pegasos-järjestelmän lokitietoihin kirjautuu, että käyttäjä on avannut potilaan tiedot. Lääkäri saa potilaan 

yhteystiedot kertomuksesta. Lääkäri tekee hoitopäätökset aina potilaskertomuksessa olevien tuoreimpien 

tietojen perusteella yhdessä potilaan kanssa.  

 


