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Tässä diplomityössä kartoitetaan tiedon laatuun vaikuttavia tekijöitä kirjallisuuden poh-

jalta sekä tutkitaan empiirisesti sähköisen reseptin tietosisällön laatua toiminnallisuu-

den näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa esiselvitys Resep-

tikeskuksen tietosisällön toiminnallisesta laadusta käytettäväksi lähtötietona tiedon laa-

dun arviointiin ja seurantaan.  

 

Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena analysoimalla 

Reseptikeskuksen tietosisällöstä poimittua n. 600 potilaan otosta. Tutkitussa tietosisäl-

lössä havaittiin joitain poikkeamia tietosisältöä koskeviin määrityksiin verrattuna, mutta 

merkittäviä eroja terveydenhuollon eri toimijaryhmien apteekeissa, julkisella ja yksityi-

sellä sektorilla kirjaamien reseptien tietosisällön laadussa ei havaittu.  

 

Tiedon kontekstisidonnaisuus on keskeinen tekijä tiedon toiminnallisen laadun määrit-

tämisessä, arvioinnissa ja kehittämisessä. Toiminnan kannalta merkityksellinen tieto 

rakentuu dataan liitettyjen merkitysten, tiedon käyttäjien kokemusten sekä teknisen ja 

sosiaalisen käyttöympäristön muodostamana kokonaisuutena. Tiedon laadun paranta-

minen on jatkuva prosessi, jota tulee ylläpitää arvioimalla ja kehittämällä käytettäviä 

laatumittareita ja analysointimalleja. Reseptikeskuksen tietosisällön laatua voidaan 

edelleen kehittää ja nyt tehdyn esikartoituksen pohjalta voidaan jatkossa seurata tieto-

sisällön laadun kehittymistä uusien tutkimusten avulla.  
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This thesis examines factors affecting the quality of data by conducting a literature re-

view, as well as an empirical study into the quality, in terms of usability, of electronic 

prescription data content. The aim of this study is to produce a preliminary study on the 

usability and functionality of prescription data held in the national Prescription Centre. 

The findings of the present study are to be used as a basis for assessing and monitor-

ing the quality of the data content. 

 

In the empirical section of the study, a sample of approximately 600 patients` prescrip-

tion records drawn from the data held in the Prescription Centre was analyzed. The 

results suggest that some of the examined information content failed to follow the spec-

ifications for prescription data content. No significant differences, however, were ob-

served in the quality of the information prescription content entered by different catego-

ries of operators. 

 

Contextuality of information is a key factor in determining the functional quality, evalua-

tion and development of data. For information to be useful, it needs to be relevant, 

practical and applicable in a given social and technical context.  Improvement of data 

quality is a continuous process, involving assessment and development of relevant 

quality standards and methods of analysis. The results of this preliminary study, to-

gether with new research, will help in the evaluation and further development of the 

quality of data content held in the Prescription Centre. 

  



 

 

ALKUSANAT 

 

Tiedon toiminnallinen laatu ja tietojärjestelmien kyky vastata käyttäjien tarpeita ovat 

olleet mielenkiintoni kohteena pitkään; vuosien kuluessa tämä aihepiiri on ollut aiem-

pienkin opinnäytetöideni sisältönä. Diplomityön aihetta etsiessäni keväällä 2014 sain 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) taholta ehdotuksen analysoida Reseptikes-

kukseen kertyvän tiedon laatua.  

 

Diplomityön valmistuminen jakaantui kahteen vaiheeseen. Tutkimussuunnitelman 

hahmotteleminen alkoi kesällä 2014. Työn aloituspalaveri oli elokuussa 2014, mistä 

lähtien kirjallisuuden, tutkimusraporttien ja artikkelien kautta perehdyin tiedon laadun 

teoriaan ja sähköisen reseptin tietosisältöön sekä valmistauduin Reseptikeskuksen 

tietosisällön analysointiin. Vuoden 2014 aikana työn teoriaosuus pääosin valmistui – 

tuloksena tarkennettu malli tiedon laadunhallinnan prosessiin. Tutkittavan aineiston 

sain käyttööni kesällä 2015. Reseptikeskuksen tietosisällön analysointi ja tiedon toi-

minnallisen laadun alkukartoitus valmistuivat syksyllä 2015.  
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 KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 
 
Lyhenteet 
 
ATC Therapeutic Chemical Classification System, lääkkeet luokitte-

leva anatomis-terapeuttis-kemiallinen koodi, joka perustuu 
WHO:n ylläpitämään kansainväliseen ATC-luokitusjärjes-
telmään. 

 
CDA Clinical Document Architecture, yhtenäinen terveydenhuol-

lon asiakirjastandardi. 
 
EHR   Electronic Health Record.  

 

HL7 Sovellustason sanomaprotokolla terveydenhuollossa käytettä-

vien järjestelmien väliseen tietosanomaliikenteeseen 

 
SIC-merkintä Reseptitiedoissa oleva Ilmoitus apteekille, kun määrätyn 

lääkkeen annostus tai käyttö poikkeaa normaalista hoitokäy-
tännöstä. 

 
SV-numero Lääkärin, hammaslääkärin henkilökohtainen yksilöintitunnus 
 
VRN-numero  Lääkepakkauksen yksilöivä tunniste. 
  
 
Termit 
 
Apteekkirekisteri Organisaatiotyyppinen luokitus, jossa ylläpidetään tietoja 

Suomen apteekeista sivuapteekkeineen ja apteekkareineen. 
 
Data  Havaintojen tulokset ja tosiasioiden standardoitu symbolinen 

esitys tietotekniikan avulla viestitettävässä tai käsiteltävässä 
muodossa. 

 
Informaatio  Koottu ja tulkinnan saanut tietosisältö, jolla on tarkoitus, kon-

tekstisidonnainen merkitys ja arvoa vastaanottajalleen.  
 
Kanta   Kansallinen terveysarkisto. 

 
Lääke   Yhtä tai useampaa vaikuttavaa ainetta sisältävä valmiste,  

jota käytetään sairauden tai oireiden parantamiseen, lieven-
tämiseen tai ehkäisemiseen. 

 
Lääkemääräys Valtuutetun terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä mer-

kintä lääkkeen määräämisestä potilaalle.  
 
Lääkemääräyksen korjaus  

Korjauksessa Määrätyn lääkkeen yksilöivä tunniste ja Alku-
peräisen lääkemääräyksen tunniste pysyvät muuttumatto-
mina, sen sijaan Lääkemääräyksen tunniste ja Lääkemää-
räyksen versio muuttuvat. 



 

 

Lääkemääräyksen mitätöinti 
Tarkoituksena estää lääkkeen toimittaminen voimassaolevalla 
reseptillä sekä reseptin uusiminen silloin, kun lääkehoito on lo-
petettu, lääke on tarpeeton tai kun potilaalle on samasta lääk-
keestä olemassa toinen resepti. 

 
Lääkemääräyksen uusiminen 

Vanhan reseptin pohjalta tehdään uusi resepti uudistamis-
pyynnön kautta. 

 
Lääketietokanta Sisältää valmisteiden määräämisen ja toimittamisen kannal-

ta tarpeelliset ja ajantasaiset tiedot. 
 
Lääkevalmiste  Yhden lääkkeen samanniminen joukko, jossa lääkkeen vah-

vuus ja pakkauskoko voivat vaihdella (VRN-numero on eri-
lainen). Lääkevalmistejoukolla on sama lääketietokannan 
mukainen tai sen ulkopuolinen valmisteen nimi.  

 
Lääkityslista  Valtakunnallinen, organisaatioriippumaton Potilastiedon ar-

kiston ja Reseptikeskuksen tiedoista potilasyhteenvedolle 
tulostuva tieto potilaan kokonaislääkityksestä. 

 
Metatieto Kohteena olevan tiedon tarkoituksen kuvaileva tieto. 
 
Omahoito Tässä hanke, joka tähtää kansalaisen omavastuun kasvat-

tamiseen terveyden edistämisessä ja terveyspalveluiden 
käytössä sekä asiakasnäkökulman kehittämiseen palvelujär-
jestelmässä. 

 
Omakanta Kansalaisille suunnattu nettipalvelu, omien reseptien ja Poti-

lastiedon arkistoon talletettujen tietojen tarkasteluun. 
 
Potilastiedon arkisto  Sisältää keskitetysti terveydenhuollon yksiköiden tietojärjes-

telmillään tallentamat potilastiedot. 
 
Resepti Määräys lääkkeen toimittamisesta potilaalle apteekista. 
 
Reseptiarkisto  Sisältää Reseptikeskuksesta 30 kk:n kuluttua siirtyvät tiedot 

(tiedot säilyvät 10 vuotta viranomais- ja tutkimuskäyttöä var-
ten). 

 
Reseptikeskus  Sisältää kaikki sähköiset reseptit ja apteekkien niihin teke-

mät toimitusmerkinnät. 
 
Sairaanhoitopiiri  Suomen erikoissairaanhoitolaissa määritelty hallinnollinen 

yksikkö, joka antaa alueensa terveyskeskuksille niiden tar-
vitsemia erikoissairaanhoidon palveluja.  

 
Sote-organisaatiorekisteri Tiedot Kanta-palveluihin liittyneistä terveydenhuollon toimin-

tayksiköistä ja toimintayksiköiden palveluyksiköistä. 
 
Sähköinen resepti  Reseptikeskukseen sähköisesti tallennettu määräys, jonka 

perusteella apteekki toimittaa potilaalle lääkkeen.  
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1 JOHDANTO 

Korkealaatuinen tieto luo lisäarvoa ja auttaa parantamaan tehokkuutta sekä arvioimaan 

ja suunnittelemaan toimintaa. Yleisten laatukriteerien, kuten virheettömyyden, täydelli-

syyden ja johdonmukaisuuden lisäksi tietoon liittyy kontekstisidonnaisia, toiminnasta 

riippuvia laatuvaatimuksia. Kontekstisidonnainen tiedon laatu muodostuu useista osa-

tekijöistä tiedon käyttötarkoituksen ja erilaisten käyttäjäryhmien asettamien vaatimus-

ten mukaisesti. Tiedon laatua voidaan tarkastella eri toimijoiden näkökulmista ja eri 

ominaisuuksia mitaten. (Michnik & Lo 2009, Pipino et at. 2002.) Tässä työssä arvioi-

daan tietorekisteriin tallennetun tiedon laatua toiminnallisesta näkökulmasta. 

 

Tietoteknologian käytön yleistyminen uusilla aloilla, prosessien ja organisaatioiden väli-

sen yhteisen tiedon lisääntyminen sekä järjestelmien integroituminen ovat tehneet tie-

don laadun määrittämisestä ja kehittämisestä yhä keskeisemmän menestystekijän. 

Tietojärjestelmien toiminnallisuutta arvioidaan usein tiedon laadun, käytettävyyden ja 

asiakastyytyväisyyden kannalta. (Madnick et al. 2009.) Wang ja Strong (1996) luokitte-

levat käyttäjien kannalta oleelliset tiedon laatukriteerit sisäiseen tiedon laatuun, kon-

tekstuaaliseen eli asiayhteyteen liittyvään laatuun, esitykselliseen laatuun sekä tiedon 

saavutettavuuteen. Zhu et al. (2012) esittelevät yleisesti käytetyn jaottelun tekniseen ja 

ei-tekniseen tiedon laatuun. Monesti termillä datan laatu viitataan ominaisuuksiin, jotka 

muodostuvat teknisten tekijöiden avulla. Informaation laatuun liittyy ei-teknisiä tekijöitä 

kuten informaation kontekstikohtainen merkitys. 

 

1.1 Työn taustaa 

Tietotekniikan hyödyntäminen on jokapäiväistä myös terveydenhuollon palveluissa. 

Lääkehoidosta muodostuvat potilastiedot ovat keskeisimpiä tietoja terveydenhuollossa. 

Lääkitystä koskevan tiedon keskitetty tallentaminen Reseptikeskukseen ja tiedon pa-

rempi saatavuus toimipaikasta riippumatta parantavat lääkitystiedon hallintaa ja potilas-

turvallisuutta. Suomessa Kansallinen Terveysarkisto (Kanta) on sosiaali- ja terveyden-

huollon sekä apteekkien ja kansalaisten valtakunnallinen tietojärjestelmäpalvelu, joka 

sisältää mm. sähköinen resepti -palvelun. (Reponen et al. 2015, 4, 31, Winblad et al. 

2012, 17–18.) Sähköinen resepti on lääkärin sähköisesti laatima ja allekirjoittama lää-

kemääräys, jonka tiedot tallentuvat keskitettyyn tietokantaan, Reseptikeskukseen. 

Kansaneläkelaitoksen (jatkossa Kela) ylläpitämä Reseptikeskus sisältää valtakunnalli-
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sesti kaikki sähköiset reseptit ja apteekkien tekemät lääkkeiden toimitusmerkinnät. 

(Kanta 2014a.)  

 

Työn tutkimusympäristönä on sähköisen lääkemääräyksen eli sähköisen reseptin to-

teutus tietorakenteen tasolla. Sähköinen resepti on osa asiakaslähtöistä palvelujärjes-

telmää, jonka kehittämistä THL ohjaa osana terveydenhuollon sähköistä tiedonhallintaa 

yhdessä reseptin teknisen toteuttajan, Kelan kanssa. Yhtenäisillä tietorakenteilla ja 

luokituksilla varmistetaan luotettavat ja yhteentoimivat terveydenhuollon sähköiset pal-

velut. Sähköisen reseptin käyttöönotto on edennyt vaiheeseen, jossa sähköinen resepti 

ja Reseptikeskus ovat tuotantokäytössä. Reseptikeskuksen tiedon laatua, kuten tieto-

rekisterin sisällön yhtenevyyttä ja ajantasaisuutta arvioidaan ensikertaa tässä työssä. 

 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaus 

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa Reseptikeskuksen lääkekohtaisen tiedon laatua 

toiminnallisuuden näkökulmasta tarkasteltuna ja esittää selvitys Reseptikeskuksen tie-

don sisällöstä ja tiedon toiminnallisesta laadusta. Tutkimustulosten perusteella ja esitet-

tyyn teoriataustaan nojaten saadaan tietoa mahdollisista tarvittavista toimenpiteistä, 

joilla voidaan seurata ja varmentaa Reseptikeskuksessa olevan lääkekohtaisen tiedon 

ajantasaisuutta ja yhtenevyyttä potilaan lääkemääräystietojen ja lääkkeiden toimitustie-

tojen kanssa. Tutkimustuloksena saatava Reseptikeskuksen nykyisen toteutuksen 

määrittämän tiedon laadullinen arviointi toimii alkukartoituksena ja tulevien laadunarvi-

ointien vertailutietona Reseptikeskuksen tiedon laadunhallinnan kehittämisessä. 

 

Tutkimus tarkastelee Reseptikeskuksen tietojen laatua, käytettävyyttä ja kattavuutta 

sisältö- ja käyttäjänäkökulmista. Tutkimukseen ei sisälly potilastietojärjestelmiin tallen-

nettava lääkitystieto ja itsehoitolääkitys. Mittareina ovat reseptejä koskevien korjauksi-

en, mitätöintien, uudistamis- ja korjauspyyntöjen määrät. Tutkimuksen ulkopuolelle jää 

Reseptikeskuksen teknisen toteutuksen laadunarviointi mm. tiedon eheyden ja oikeelli-

suuden osalta.  

 

Tutkimuksen teoriaosuus perustuu tiedon käytettävyyttä tukevien aikaisempien tutki-

musten tuloksiin ja tiedon laadun teorioihin, joiden pohjalta muodostetaan tämän tutki-

muksen viitekehys. Lisäksi tutkimus tukeutuu Reseptikeskuksen toimintaa ja toteutusta 

ohjaavaan lainsäädäntöön sekä sähköisen reseptin valtakunnalliseen määrittelyyn. 

Tiedon rakennetta ja rooleja käsitellään teoriaosuuden alussa, sillä tiedon rakentumi-
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nen, sen vaikuttavuus prosessin osana ja merkitys välineenä tai lopputuotteena määrit-

tävät vaatimukset tiedon laadulle asiayhteyden mukaisesti eri käyttötapauksissa.  

 

1.3 Tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää Reseptikeskuksen lääkekohtaisen tiedon 

laatua toiminnallisuuden näkökulmasta tarkasteltuna. Tähän vastataan seuraavalla 

tutkimuskysymyksellä:  

Millainen on Reseptikeskuksen lääkekohtaisen tiedon sisällön yhteneväisyys 

toiminnallisuuden näkökulmasta?  

Vastausta tähän kysymykseen ja ratkaisuja tiedon laadun kehittämiseen tarkennetaan 

seuraavien alikysymysten kautta: 

Alikysymykset: 

- Kuinka ajantasaiset ovat Reseptikeskuksen voimassa olevien sähköisten resep-

tien tiedot eri toimijoiden, (lääkkeen määrääjän, lääkkeen toimittavien apteekin 

ja potilaan) näkökulmista?  

- Millaisia eroja löytyy Reseptikeskuksen lääkekohtaisen tiedon yhtenäisyydessä 

eri sairaanhoitopiirien välillä? 

- Millaisia eroja löytyy saman sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon ja erikois-

sairaanhoidon Reseptikeskukseen tuottamien tietojen laadussa?  

- Vastaavatko Reseptikeskuksen lääkekohtaiset tiedot lainsäädännön asettamia 

vaatimuksia? 

- Mitä keinoja tiedon laadun teoria tarjoaa tiedon yhtenevyyden lisäämiseen? 

 

1.4 Tutkimuksen toteutustapa 

Tutkimuksen aluksi selvitettiin kirjallisuuskatsauksen pohjalta tiedon rakenteeseen, 

laatudimensioihin, toiminnallisuuteen ja käytettävyyteen liittyviä laatukäsityksiä sekä 

tiedon laadun analysoinnin eri näkökulmia. Terveydenhuollossa käsiteltävälle tiedolle 

asetettuihin laatukriteereihin tutustutaan aiheesta tehtyjen tutkimusten pohjalta. Tiedon 

laadunhallintaa on kuvattu laadun kehittämisen polkuna, jonka vaiheita ovat tiedon laa-

dun määrittely, mittaaminen, analysointi ja parantaminen (Zhu et al. 2012).  Kaaviossa 

1 esitetään tutkimuksessa käsiteltäviä tiedon laadun elementtejä ja näkökulmia toimin-

nallisen tiedon laadun rakentumiseen.  
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KAAVIO 1. Näkökulmia tiedon laadun rakentumiseen (mukaillen Zhu et al. 2012,    

Wang & Strong 1996) 

 

Kaaviossa 1 toiminnallisuuteen vaikuttava tiedon laatu määritellään neljänä laatudi-

mensioiden luokkana Wangin ja Strongin (1996) esittämän tiedon laadun käsitteellisen 

mallin mukaisesti (tarkemmin luku 2.2). Kaavio kuvaa, kuinka tiedon rakenteen ja rooli-

en pohjalta määritellyllä tiedolla (luku 2.1) on erilaisia kontekstisidonnaisia laatukritee-

reitä. Laadun tapauskohtaisen määrittelyn, analysoinnin ja kehittämisen kautta (luku 

2.3) saavutetaan toimintaa tukeva toiminnallinen tiedon laatu. 

 

Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena analysoimalla 

Reseptikeskuksen tietosisällöstä poimittua otosta tilastollisin menetelmin. Otokseen oli 

satunnaisesti poimittu Reseptikeskuksesta sellaisten potilaiden lääkekohtaiset resepti-

tiedot, joiden resepteihin oli marraskuussa 2014 tehty sähköisiä lääkemääräyksiä, nii-

den korjauksia, mitätöintejä, uudistamispyyntöjä ja/tai -kieltoja. Otokseen valittujen n. 

600 potilaan kaikki sähköiset reseptit sisältyvät tutkimusaineistoon sekä erikoissairaan-

hoidon että perusterveydenhuollon ja julkisen sekä yksityisen terveydenhuollon piirissä, 

niiltä osin, kun organisaatiot olivat liittyneet Kanta-palveluihin.  

 

1.5 Raportin rakenne 

Työn taustaa, tavoitteita ja toteutustapaa esittelevän johdannon jälkeen, luvussa kaksi 

tarkastellaan teorialähteiden esittämiä käsityksiä tiedon rakenteesta, laatudimensioista, 

laadun arvioimisesta ja kehittämisestä sekä toiminnallisesta laadusta. Kolmannessa 
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luvussa selvitetään aiemmin tehdyissä tutkimuksissa esiintuotuja terveydenhuollon 

tiedonlaatuun liittyviä laatudimensioita sekä lainsäädännön asettamia vaatimuksia. 

Terveydenhuollon sähköinen tiedonhallinta, sen tavoitteet ja vaatimukset sekä tietojär-

jestelmät ovat neljännen luvun aiheena. Viidennessä luvussa käsitellään tarkemmin 

Kanta-palvelua ja Reseptikeskuksen tietosisältöä, toiminnallisuutta ja käyttökokemuk-

sia sekä esitellään THL;n julkaiseman valtakunnallisen Lääkityslistan (Virkkunen et al. 

2015a) ja rakenteisen lääkemerkinnän (Mäkelä-Bengs et al. 2015) toiminnallisten mää-

rityksien ja niiden tietosisältötoteutuksien tuomia parannuksia reseptitiedon ajantasai-

suuteen. Kuudes luku esittelee tutkimuksen toteutusta, reliabiliteettia ja validiteettia, 

sekä kuvailee analysoitavaa aineistoa. Seitsemännessä luvussa esitellään tutkitun ai-

neiston perusteella saadut tulokset ja tulosten pohjalta vastataan tutkimuskysymyksiin. 

Kahdeksannessa luvussa tuloksia peilataan teoriaosassa esitettyyn viitekehykseen ja 

kirjallisuuteen sekä esitetään keinoja tiedon laadun parantamiseen. Luvussa yhdeksän 

pohditaan tutkimusaiheen ja -työn synnyttämiä ajatuksia, sekä arvioidaan, miten THL;n 

julkaisemat valtakunnallisen Lääkityslistan ja rakenteisen lääkemerkinnän toiminnalliset 

määritykset ja niiden tietosisältötoteutukset mahdollisesti parantavat reseptitiedon ajan-

tasaisuutta ja oikeellisuutta. Lopuksi arvioidaan tutkimuksen puutteita ja esitetään työn 

esiintuomia jatkotutkimusaiheita. 
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2 TIEDON RAKENNE, LAATU JA KÄYTETTÄVYYS   

Tieto-sanaa käytetään suomen kielessä laajassa merkityksessä; sillä tarkoitetaan hy-

vinkin monenlaisia asioita, mm. dataa (data), informaatiota (information) ja tietämystä 

(knowledge). Neliportainen tiedon rakenne; data, informaatio, tietämys ja viisaus (wis-

dom) on mm. terveydenhuollon tietojärjestelmien taustalla (Rowley 2006, Nenonen & 

Nylander, 2001). Data on havaintojen tuloksia ja tosiasioiden objektiivinen esitys esi-

merkiksi tietotekniikan avulla viestitettävässä tai käsiteltävässä muodossa. Ilman kon-

tekstia ja tulkintaa datalla ei ole erityistä merkitystä. Datan ja informaation raja on toi-

minnallinen; informaatio on kooste datasta ja se sisältää tulkinnan, sillä on tarkoitus, 

usein kontekstisidonnainen merkitys ja arvoa vastaanottajalleen. Tietämys on sisäistet-

tyä tietoa, joka perustuu myös kokemukseen ja asiantuntijuuteen. Tietämykseen lisätty 

älyllinen ajattelu luo viisautta. Viisauden edellytyksenä ovat neljä tekijää: data, infor-

maatio, tietämys ja ymmärrys eli älyllinen ajattelu. Viisaus on kykyä lisätä tehokkuutta 

ja luoda lisäarvoa päätöksenteon ja päätösten arvioinnin kautta. Viisaus antaa mahdol-

lisuuden vastata kysymykseen miksi, tietämys kysymykseen kuinka ja informaatio ky-

symyksiin kuka, mitä, missä, milloin. (Ackoff 1998, Rowley 2006.) Yksittäiset havainnot 

jalostuvat merkitykselliseksi tietokokonaisuudeksi sekä kokemukseen perustuvaksi 

tietämykseksi ja viisaudeksi tietämyksen rakentumisprosessissa, jota kuvaa luvussa 

2.1 esiteltävä tiedon hierarkinen rakenne.   

 

2.1 Tiedon rakenne ja roolit 

Tiedon rakenteellinen esitys tuli julkisuuteen eri versioina mm. Clevelandin, Zelenyn, 

Cooleyn ja Ackoffin artikkeleissa 1980-luvulla (Rowley 2006). Data, informaatio, tietä-

mys ja viisaus muodostavat DIKW-hierarkian (Data, Information, Knowledge, Wisdom), 

jonka mm. Rowley nimeää viisauden hierarkiaksi rakenteen huipun mukaan. Vaikka 

tiedon hierarkisen kuvaamisen muoto, oikeellisuus ja tarpeellisuus ovat synnyttäneet 

keskustelua (Frické 2009, Rowley 2006), vallitsee laaja yhteisymmärrys siitä, että data, 

informaatio ja tietämys on määriteltävä suhteessa toisiinsa käsitteet yhdistävänä hie-

rarkiana (Rowley 2006). Lillrankin (1998) kuvauksessa tiedon hierarkian perustuksena 

ovat ympäristön tapahtumat ja asiantilat Tiedolla on erilaisia rooleja ja sitä voi tarkastel-

la eri näkökulmista, Tieto on datana bittejä, toisaalta se on tietämystä luova prosessi, 

tuote sekä tietämyksen ja viisauden muodossa tiedon kantajan ominaisuus. Kaavio 2 

esittää tiedon hierarkisena rakenteena. 
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KAAVIO 2. Tiedon hierarkia (Lillrank 1998, 110 mukaillen) 

Kaavio 2 kuvaa datan, informaation tiedon ja tietämyksen rakentumista ympäristöstä 

havaittujen tapahtumien ja mitattujen asiantilojen perusteella. Havainnot käännetään 

standardoidulla tavalla symboli-, numero- tai kuvamuotoiseksi dataksi. Data on siis 

asiantilojen ja tapahtumien standardoitu symbolinen esitys. Data muuttuu informaatiok-

si, kun sitä jalostetaan ja tiivistetään tai yleistetään johonkin käyttötarkoitukseen ja 

asiayhteyteen sopivaksi. Informaatio muodostuu kolmesta tekijästä: sisällöstä, muo-

dosta ja kontekstista eli asiayhteydestä. (Nonaka et al. 2000, Lillrank 1998, 110–111, 

118.) Informaation merkitys syntyy datan ja kontekstin yhdistämisestä: ”Meaning = 

f(Data, Context)” (Lillrank 2003). Kun informaatioon liittyy käsitys merkityksestä, toi-

minnasta, vaikutuksista ja mekanismeista rakentuu tietämys eli tieto (Lillrank 1998, 

111). 

 

Tiedon laadun analysoinnin kannalta on oleellista huomata se, että data ja informaatio 

ovat asiantilojen ja tapahtumien ominaisuuksia, kun tietämys ja viisaus ovat toimijan 

ominaisuuksia. (Nonaka et al. 2000, Lillrank 1998, 110–111, Lillrank 2003.) Lisäarvoa 

tuovan tietämyksen ja viisauden muodostuminen arviointien ja kokemusten hyödyntä-

misen kautta edellyttää tietoista toimintaa ja perustuu toimijoiden henkilökohtaisiin si-

säisiä valmiuksiin ja ominaispiirteisiin. Tiedon merkitys ja arvo kasvavat viisauden hie-
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rarkiaa ylöspäin mentäessä, samalla kun tiedon automaattisen käsittelyn mahdollisuus 

vähenee. Tietokoneet käsittelevät vain dataa mm. algoritmien avulla. (Rowley 2006.) 

 

Nenonen ja Nylander (2001) käsittelivät sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteisen tie-

don kehittämistä Satakunnan makropilotin yhteydessä. Terveydenhuollossa data on 

potilasasiakirjamäärittelyjen mukaisesti tallennettua dataa, jonka tulkinta informaatioksi 

perustuu potilastiedon määrityksiin ja niihin liittyviin luokituksiin, koodistoihin ja tietora-

kenteisiin. Kun informaatioon keskimääräisestä hoitoajasta liitetään rekisteritietoa esi-

merkiksi palvelurakenteesta ja alueella käytössä olevista hoito-ohjeista, voidaan muo-

dostaa tietämystä potilaiden hoitoprosessista. Käyttäjän tietämyksen liittäminen muu-

hun hänen sisäistämäänsä tietoon syventää tulkinnan ymmärrykseksi hoitoprosessista. 

 

2.1.1 Tieto prosessina 

Tieto on dynaaminen prosessi, jolla on elinkaari ja erilaisia olomuotoja. Tieto luodaan 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa yksilöiden ja organisaatioiden kesken sidoksissa 

aikaan ja asiayhteyteen. Tiedon kehitysprosessia kuvaavat Nonaka et al. (2000) SECI-

mallissa. Mallin mukaan tiedon olomuotoja ovat hiljainen tieto ja eksplisiittinen julkilau-

suttu tieto. Eksplisiittinen tieto voidaan ilmaista muodollisesti ja systemaattisesti kielen 

avulla tai sitä voidaan käsitellä, jakaa ja tallentaa datan muodossa. Sen sijaan hiljainen 

tieto on henkilön tai ryhmän sisäistämää, syvälle juurtunutta toimintaa, menettelyjä, 

rutiineja, arvoja ja ihanteita. Hiljaista tietoa on vaikea välittää muille tai esimerkiksi ku-

vata kirjallisessa muodossa, sillä tiedon siirto on analoginen sosiaalinen prosessi, joka 

vaatii oppijan ja opettajan samanaikaista toimintaa ja vuorovaikutusta.  

 

Kaaviossa 3 on kuvattu tiedon luontiprosessia jatkuvana laajentuvana kehänä, jossa 

hiljainen, koodaamaton tieto voidaan ulkoistaa eksplisiittiseksi esitettävässä muodossa 

olevaksi tiedoksi. Aiempaan tietoon yhdistettynä ja käyttäjänsä sisäistämänä eksplisiit-

tinen tieto lisää tietämystä. (Nonaka et al. 2000.) 
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KAAVIO 3. SECI-prosessi (Nonaka et al. 2000 mukailtuna) 

SECI-mallin mukaan uutta tietämystä syntyy vuorovaikutuksessa eksplisiittisen ja hiljai-

sen tiedon välillä. Tämä uudistumisprosessi on nelivaiheinen.  Kokemusperäinen hiljai-

nen tietämys siirtyy yhteisen kokemuksen, sosiaalistumisen avulla ja ulkoistamisen 

kautta se muuttuu koodattavaan muotoon eksplisiittiseksi tiedoksi. Yhdistämisvaihees-

sa uutta tietoa yhdistetään muista lähteistä saatuun tietoon. Sisäistämisprosessissa 

yhdistetty eksplisiittinen tieto sisältyy osaksi hiljaista tietoa, ja siten se lisää yksilötasol-

la kokemusperäistä tietämystä. Organisaatioiden dynaaminen tiedonluontiprosessi voi-

daan kuvata laajenevana spiraalina, joka lähtee yksilötasolta hiljaisen ja eksplisiittisen 

tiedon vuorovaikutuksena ja etenee organisaatioissa ja yli organisaatiorajojen tiedon 

tulkintaa helpottavan jaetun kontekstin, niin sanotun yhteisen henkisen tilan avulla. 

(Nonaka et al. 2000.) Choon (2002, 79, 81) mukaan uusi tietämys organisaatiossa 

muodostuu yksilöillä olevan hiljaisen tiedon, toimintatapoihin ja rutiineihin koodatun 

eksplisiittisen tiedon sekä oletuksia, arvoja ja uskomuksia sisältävän kulttuurisen tiedon 

vuorovaikutuksena ja yhdistelmänä. Järvinen et al. (2000, 100) muistuttavat, että oppi-

minen tapahtuu yksilöissä, joten organisaatioiden oppiminen on teoreettinen käsite; 

organisaatio on yksilöiden tiedon luontia ohjaava kehys.  Hiljainen tietämys on tiedon 

kantajana olevan yksilön ominaisuus, kun taas eksplisiittisen tiedon kantajana voi olla 

ohjekirja tai muu tiedonvälityksen väline (Lillrank 1998, 113).   
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Tiedon luontiprosessin vaiheissa sekä tiedon eri olomuodoissa ja rooleissa tiedon laa-

dulle asetetut vaatimukset ja laatuun vaikuttavat tekijät ovat erilaisia. Myös tiedon laa-

dun määrittelyn, mittaamisen, analysoinnin ja parantamisen keinot vaihtelevat tiedon 

hierarkian ja luontiprosessin eri tasoilla. Ymmärrys tiedon luontiprosessista, rakentees-

ta ja erilaisista rooleista luo kykyä tiedon laadun analysointiin ja parantamiseen. 

 

Tietoa voi pitää organisaatioiden tietoa tuottavien prosessien lopputuotteena. Tällöin 

tiedon laadun parantaminen edellyttää muutoksia toimintatavoissa. (Madnick et al. 

2009.) Prosessien tavoitteena on tuottaa tarkkoja, täydellisiä ja ajantasaisia tietoja, 

jotka ovat kuluttajien saatavilla ja joilla on merkitystä heidän tehtävissään. Tiedon tuo-

tantoprosessissa toimintojen tuntemisella ja toimijoiden tietämyksellä, etenkin tavoittei-

den ja syy-seuraussuhteiden tuntemisella (knowing-why), on suuri merkitys tiedon laa-

dun muodostumiseen. Tietämys tiedon tuotantoprosessista lisää tiedon laatua kaikissa 

prosessin vaiheissa, mutta raakadatan kokoaminen on tiedon laadun kannalta merkit-

tävämpi vaihe kuin tiedon varastointi ja ylläpito tietojärjestelmissä. Tiedon käyttäjien 

toiminnan ja tarpeiden tunteminen edistää tietoprosesseissa tuotetun tiedon laatua. 

(Lee & Strong 2004.)  Tiedon prosessoinnin keskeiset kysymykset ovat: 

- Knowing-what: Mitä toimintoja tietojen tuotantoprosesseissa on,  

- Knowing-how: Miten käsitellään tunnettuja tietojen laatuongelmia,  

- Knowing-why: Miksi-kysymys analysoi taustalla olevia periaatteita ja löytää ai-

emmin tuntemattomia tietoja laatuongelmia. 

 

Prosessissa tavoiteltavia tiedon ominaisuuksia ovat tiedon saavutettavuus, tarkkuus, 

täydellisyys, oikea-aikaisuus ja osuvuus. Tiedon prosessointiin liittyy monia rooleja ja 

vastuita. Tietojen kerääjät ovat vastuussa tiedon keruun prosesseista; he kysyvät miten 

ja mitä tietoa he keräävät sekä miksi ihmiset tarvitsevat kyseisiä tietoja. Tietojen huolta-

jat vastaavat tietojen varastoinnista ja ylläpidosta; tiedon huoltajat kysyvät, mitä, miten 

ja miksi tietoja olisi varastoitava. Tietojen kuluttajat hyödyntävät tietojen hakemisen, 

yhdistämisen ja integroinnin prosesseja, ja heitä askarruttaa se, miten tietoja tulisi käyt-

tää. Tietojen korkean laadun saavuttamiseksi, kaikkien kolmen prosessin; tiedon ke-

räämisen, tallennuksen ja hyödyntämisen on toimittava moitteettomasti. (Lee & Strong 

2004.) Terveydenhuollon tietoprosesseissa tiedon tuottajia ovat mm. potilastietojärjes-

telmät, tiedon tallennuksesta vastaavat tietovarastot, kuten Reseptikeskus ja Potilas-

tiedon arkisto. Tiedon käyttäjiä ovat hoitotyötä tekevät terveydenhuollon ammattihenki-

löt ja järjestelmät, apteekit, asiakkaat ja muut sidosryhmät. (Huovila et al. 2014, 13.)  
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2.1.2 Tieto tuotteena, tuotantovälineenä  

Tieto tuotteena tarkoittaa tuotteistettua eli edelleen toimitettavissa olevaa tietoa ja 

osaamista. Tietotuote on joko välituote tai lopputuote. Lopputuotteena tiedolla on itses-

sään arvoa asiakkaalle, kun taas välituotteena tiedon arvo on instrumentaalista, lopulli-

sen tuotteen arvoa lisäävää hyötyä. (Melkas 2004, 15, Lillrank 1998, 114–117.) Infor-

maatio voi olla myös osa fyysistä tuotetta; ”älykkäisiin” tuotteisiin upotettu tietotekniikka 

luo tuotteen käyttäjälle lisäarvoa (Kubler et al. 2014). Myös Karr et al. (2005) näkevät 

tiedon tuotteena, jolla on tuottaja ja asiakkaita, ja siten tiedolla on sekä kustannuksia 

että arvoa. Käsitteellisesti samoin kuin fyysisillä tuotteilla, myös tiedoilla on luontipro-

sesseista johtuvia ominaisuuksia. Tiedon laatua voidaan siten mitata ja parantaa, ja 

samat taloudelliset kannustimet, jotka johtavat korkealaatuisien tuotteiden tuottami-

seen, koskevat myös tiedon laatua. (Karr et al. 2005.)  

 

2.2 Tiedon laatu 

Organisaatioissa laatu käsitetään usein laaja-alaisena kehittämis- ja johtamishaastee-

na ( i    2001, 15), ja tiedon laadunhallinnassa painotetaan jatkuvaa tietojen laadun 

kehittämisestä laadun määrittelyn, mittaamisen, analysoinnin ja parantamisen kehänä 

(Madnick et al. 2009). Orre et al. (2002) määrittelevät laadun odotukset täyttävien omi-

naisuuksien kokonaisuudeksi. Van Gils et al. (2007) esittävät laadulle kaksi määritel-

mää. Ensimmäisen käsityksen mukaan laatu on attribuutti eli ominaisuuden määrite. 

Toisaalta käsitettä laatu käytetään ilmaisemaan kuinka "hyvä" jokin tarkastelun kohde 

eli artefakti on. Laatu on sekä henkilökohtainen että tilanteesta riippuvainen ominai-

suus. Sellaisenaan termiä laatu käytetään viittaamaan artefaktin ominaispiirteisiin tai 

toivottaviin ominaisuuksiin. Lillrankin (2003, 1998, 19) mukaan laatu ei kuitenkaan tar-

koita yleistä erinomaisuutta, vaan se on sopimuksenvarainen, moniulotteinen, suhteel-

linen ja vaikeasti hahmoteltava käsite, joka muodostuu etukäteen määriteltyjen teknis-

ten seikkojen ja toisaalta vuorovaikutuksessa syntyneiden tekijöiden summana. 

 

2.2.1 Tiedon laatuun kohdistuvia vaatimuksia  

Laadun tulee olla asetettujen vaatimusten mukaan riittävää. Asetettavat vaatimukset 

ovat kontekstisidonnaisia, asiayhteyteen, toimintaympäristöön ja kohteeseen liittyviä. 

Laatu muodostuu useista osatekijöistä tiedon käyttötarkoituksen ja erilaisten käyttäjien 

asettamien vaatimusten mukaisesti (Mäki 2004, Lillrank 1998, 11–19, Wang & Strong 

1996, Wang et al. 1995).  Laadun vaatimusten mukaisuus edellyttää kaikkien laatuvaa-
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timusten yksiselitteisyyttä, mitattavuutta ja tulevien tarpeiden kääntämistä mitattaviksi 

kriteereiksi. Laadun määritteiden tulee olla arvioitavia ja mitattavia, vähintään arvioin-

tiasteikon muuttujia. (Van Gils et al. 2007, Lillrank 1998, 19.)  

 

Zhu et al. (2012) esittävät tiedon laadun muodostuvan sekä datan laatuun liittyvien 

teknisten että informaation ei-teknisten ominaisuuksien tapauskohtaisena koosteena. 

Samoin Lillrank (2003) kuvaa informaation laadun asettuvan määritellyn teknisen ja 

vuorovaikutuksena syntyvän neuvoteltavan laadun väliselle jatkumolle. Tekninen laatu 

saavutetaan etukäteen asetettujen vaatimusten täyttämisellä. Teknisten laatukriteerien 

täyttymistä voidaan mitata ja arvioida tuotteistetuissa artefakteissa, kuten tuotteissa, 

palveluissa tai informaatiossa. Kuluttajan ja tuottajan väliseen sopimuksen perustuva 

laatu koskee suoritteita, joita ei ole täysin määritelty etukäteen, esimerkkeinä tervey-

denhuolto- ja matkailupalvelut. Kontekstisidonnaisen informaatio-tuotteen hyvä laatu 

saavutetaan tuottajan ja kuluttajan välisenä vuorovaikutuksena ja yhteisymmärryksenä. 

Mäki (2004) jakaa laadun määritelmän samalla tavoin kahteen eri tyyppiin; operatio-

naaliseen ja teoreettiseen laatuun. Operationaalinen laatu määritellään yksityiskohtai-

sesti ja konkreettisesti esimerkiksi terveydenhuollon laatukriteereinä, kun taas teoreet-

tisen laadun määrittävät toimintaperiaatteita tai toimintaa kuvaavat arvolähtökohdat. 

 

2.2.2 Näkökulmia tiedon laadun tarkasteluun  

Wang ja Strong (1996) totesivat, että tiedon laadulla on suurta sosiaalista, toiminnallis-

ta ja taloudellista merkitystä. Viitatessaan sosiaalisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin Wang 

ja  tro g käyttävät artikke issaa  termiä ”data qua ity”  aajassa merkityksessä. Tiedon 

laatua voidaan tarkastella erilaisten kriteerien kautta. Erilaisia lähestymistapoja tiedon 

laatua käsittelevässä kirjallisuudessa ovat olleet mm. teoreettinen, empiirinen eli koke-

mukseen nojautuva ja intuitiivinen eli sisäiseen näkemykseen perustuva näkökulma. 

 

Wang ja Strong (1996) tarkastelivat tiedon laatukriteereitä toiminnan ja kuluttajan kan-

nalta, ei niinkään prosessien tietotarpeiden kautta. Heidän mukaansa seuraavat kolme 

tekijää ovat tärkeitä niin laadukkaiden, asiakastarpeita vastaavien tuotteiden, kuin laa-

dukkaan tiedonkin tuottamiseen. Ensimmäinen tekijä on kuluttajien tarpeiden tunnista-

minen eli tiedon käyttäjille tärkeiden tiedon laatukriteereiden määrittäminen. Toinen 

tekijä on kuluttajien tarpeiden hierarkiarakenteen tunnistaminen eli tiedon laatukritee-

reiden järjestely tärkeysjärjestykseen. Kolmas tekijä on kuluttajien tarpeiden merkityk-

sen mittaaminen eli tiedon laatua koskevan viitekehyksen luominen, jotta käyttäjien 
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kannalta oleelliset tiedon dimensiot voidaan koota. Wangin ja Strongin käsitteellistä 

mallia apuna käyttäen tietojärjestelmäammattilaiset pystyvät paremmin ymmärtämään 

ja täyttämään käyttäjille tärkeitä tiedon laatukriteereitä. 

 

Wangin ja Strongin (1996) mukaan tiedon käyttäjien kannalta tiedon laadun tärkeitä 

näkökulmia ovat tiedon saatavuus, tulkittavuus, merkityksellisyys ja oikeellisuus: 

- tiedon on oltava käyttäjien saatavilla — käyttäjien tulee osata hakea tietoja, 

- käyttäjien on voitava tulkita tietoa — tiedot esitetään käyttäjien ymmärtämällä 

kielellä,  

- tiedon tulee olla käyttäjille merkityksellistä — tarpeellisen tiedon tulee olla käy-

tettävissä päätöksentekoprosessissa, 

- tiedon tulee olla täsmällistä, sen on oltava paikkaansa pitävää, objektiivista ja 

peräisin luotettavista lähteistä. 

Wang ja Strong (1996) loivat mallin käyttäjien kannalta oleellisille tiedon dimensiolle. 

Laatukriteerit he jakoivat neljään pääluokkaan: luontaiseen tiedon laatuun, asiayhtey-

teen, tiedon arvoon ja tiedon saatavuuteen liittyviin tekijöihin (kaavio 4). 

 

KAAVIO 4. Tiedon laadun käsitteellinen malli (Wang & Strong 1996 mukaisesti) 

Tiedon sisäisiä eli luontaisia laatukriteereitä ovat tiedon uskottavuus, tarkkuus, objektii-

visuus ja arvo. Tiedon laatu on kontekstisidonnaista, niinpä asiayhteyteen liittyviä teki-
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jöitä ovat: tiedon kyky tuottaa lisäarvoa sekä tiedon merkityksellisyys, oikea-aikaisuus, 

kattavuus ja riittävä tiedon määrä. Tiedon esittämiseen liittyy mm. tiedon tulkittavuus, 

oppimisen ja ymmärtämisen helppous, johdonmukaisuus ja esityksen ytimekkyys. Tie-

don saavutettavuutta ovat mahdollisuus tiedon hankkimiseen, tiedon soveltuvuus käyt-

töön sekä tietoon pääsyn turvaaminen. (Wang & Strong 1996, Michnik & Lo 2009.) 

Tiedon dokumentoinnin laatu ja tarkkuus vaikuttavat käytettävyyteen, ja ne ovat siten 

osa tiedon laatua. Riittävä tieto tiedosta – metatieto (metadata) parantaa tiedon laatua 

varmistamalla, että tiedon sisältö, kerääminen, omistus ja tietojen luotettavuus on do-

kumentoitu selkeästi, yksiselitteisesti ja sellaisessa muodossa, joka on helposti tiedon 

käyttäjien saatavissa. (Karr et al. 2005.)   

 

Tiedon laadulta vaadittavat peruskriteerit ovat pysyneet samoina teknisestä kehitykses-

tä tai liiketoimintaympäristöjen muutoksista huolimatta, vaikka laadun mittarit ja niiden 

painotukset vaihtelevatkin kontekstikohtaisesti. Pipino et al. (2002) mukaan mm. monet 

terveydenhuollon, rahoituksen ja kulutustavarakaupan alalla toimivat yritykset käyttävät 

tiedon laatua arvioidessaan lähes samoja dimensioita kuin Wangin ja Strongin (1996) 

mallissa on käytetty. Muutamia eroja malleissa on; Pipino et al. käyttävät termejä help-

pokäyttöisyys, ymmärrettävyys ja virheettömyys, jotka Wangin ja Strongin (1996) esi-

tyksessä mainitaan termeinä tarkkuus ja opittavuus. Mitään standardoituja määityksiä 

tiedon laadulle ei kuitenkaan ole vieläkään muodostunut (Michnik & Lo 2009). 

 

Mäki (2000) listaa laatukriteereitä erilaisille laatunäkökulmille, joista löytyy yhtymäkoh-

tia myös tiedon eri rooleihin ja olomuotoihin. Asiakaskeskeisessä laadussa käyttäjä 

määrittää laadun ja laatua arvioidaan asiakastyytyväisyyden asteella. Tuotanto-, pro-

sessi- ja valmistuskeskeisessä laadussa, samoin kuin suunnittelu- ja tuotelaadussa 

laadun kriteerinä on ennalta asetuttujen standardien ja mitattavien muuttujien mukais-

ten ehtojen täyttäminen. Kilpailulaadussa tavoitteena on suhteellinen kilpailuetu ja kil-

pailijoiden toiminta määrittää tavoiteltavan laadun kriteerit. Mäki käyttää arvolaatu-

käsitettä määrittämään tuotteen, palvelun ja tiedon käyttäjälleen tuomaan lisäarvoa. 

Ympäristö- ja yhteiskuntakeskeisessä laatunäkökulmassa arvioidaan vaikutus yhteis-

kuntaan ja luontoon. (Mäki 2000.) Edellä luetellut näkökulmat ovat relevantteja myös 

tiedon laatua arvioitaessa; huonolaatuinen tieto voi aiheuttaa yhteiskunnallisiakin vaiku-

tuksia esimerkiksi työn tuottavuuden laskun tai potilasturvallisuuden heikkenemisen 

kautta (Karr et al. 2005, Luukkonen et al. 2013, 10). 
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Tiedon laatudimensiot ovat erilaisia tiedon eri tasoilla ja eri käyttäjäryhmien kannalta; 

laadun mittaamisen ja mittaristojen tulee olla tiedon hierarkian mukaisia. Datan laatua 

voidaan arvioida esimerkiksi luotettavuuden ja asianmukaisuuden mittareilla. Tietue- ja 

taulukohtainen laatu koskee yksittäistä dataa, jonka laatukriteereitä ovat mm. tarkkuus, 

täydellisyys, johdonmukaisuus ja pätevyys. Tietokantaan liittyviä kriteereitä ovat tunnis-

tettavuus ja liitettävyys. Metatiedon laatukriteereitä ovat turvallisuus ja luottamukselli-

suus. Informaation laatuun vaikuttaa informaation tuotantoprosessin raaka-aine eli da-

ta, samoin kuin itse tuotantoprosessin laatu. Keskeinen informaation laatukriteeri on 

reliabiliteetti eli luotettavuus. Lisäksi informaation laatua määrittävät sen osatekijät; 

informaation sisältö, muoto ja konteksti eli asiayhteys. Kontekstiin liittyviä tekijöitä ovat 

mm. aika, prosessi ja asiakas. Näiden perusteella laatua määrittäviksi kriteereiksi muo-

dostuvat tiedon ajantasaisuus, validius eli sopivuus kontekstiin sekä reliabiliteetti eli 

arvioinnin luotettavuus ja tehokkuus. Kontekstisidonnaisuuden vuoksi informaation laa-

tu voi suuresti vaihdella, vaikka tiedon sisältö pysyisi samana. Asiayhteyteen sidottu 

merkitys on tärkeä; informaation arvo riippuu siitä. Tietämys on käyttäjä- ja organisaa-

tiokohtaista – siis asiakkaan ominaisuudet ja toiminnalliset tekijät määrittävät tietämyk-

seen liittyviä laatukriteereitä. (Lee & Strong 2004, Karr et al. 2005, Lillrank 2003, Lill-

rank 1998, 117–123.)  

 

Edellä on esitelty kirjallisuudessa esiintyviä tiedon laatuun liittyviä tekijöitä tutkittuina eri 

näkökulmista sekä tiedon monien roolien ja tasojen kannalta. Tiedon laatu on todella 

moniulotteinen ja -tasoinen kysymys käytäntöön sovellettavaksi. Tässä tutkimuksessa 

on oleellista tiedon käytettävyyden ja toiminnallisuuden tarkastelu. Reseptikeskuksen 

tieto on sekä välituote että tuotantoväline potilaan lääkityksen prosessissa. Toisaalta 

rekistereihin talletettu tieto on raaka-ainetta erilaisiin tilastoihin, arkistoitava lopputuote 

sekä toiminnan suunnittelun ja päätöksenteon apuväline. Reseptikeskuksen tiedoilla on 

rooli potilaan lääkehoidon prosessissa ja siten ajantasainen, luotettava tieto lisää poti-

laan lääkehoidon turvallisuutta. Wangin ja Strongin (1996) esittämä käyttäjäkeskinen 

tiedon laadun käsitteellinen malli tarjoaa toimivan rungon Reseptikeskuksen tiedon 

laadun kartoittamiseen. Tutkimus keskittyy rajauksensa mukaisesti tietojen käytettä-

vyyttä tukevien laatukriteerien arviointiin sisältö- ja käyttäjänäkökulmista. Sitä vastoin 

järjestelmän teknisen toteutuksen laadun arvioiminen mm. tiedon eheyden osalta on 

jätetty tutkimusalueen ulkopuolelle. Datan laatu informaatiota tuottavan prosessin raa-

ka-aineena, samoin kuin tietoa luovan prosessin ominaisuudet vaikuttavat lääkehoito-

prosessissa olevan tiedon toiminnalliseen laatuun ja käytettävyyteen. Siksi seuraavas-
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sa luvussa käsitellään lyhyesti myös datan laadun määrittämiseen liittyviä menetelmiä. 

Tiedon laatu, kuten myös käytettävyys, on erilaisten ominaisuuksien kontekstikohtainen 

kokonaisuus.  

 

2.3 Tiedon laadun arviointi ja kehittäminen 

Laadukas tieto on arvokas resurssi ja tavoite tiedon kaikissa rooleissa ja olomuodoissa; 

datana, informaationa, tietona ja tietämyksenä. Tässä luvussa esitellään menetelmiä 

tiedon laadun analysointiin ja laadun kehittämiseen. Tietoteknologian avulla organisaa-

tiot voivat kerätä, tallentaa ja käsitellä tietoa enemmän ja monipuolisemmin kuin aiem-

min on ollut mahdollista (Watts et al. 2009, Madnick et al. 2009). Tietovarastojen kasvu 

ja verkkopalvelujen käytön laajeneminen, sekä tiedon käyttäjien suora pääsy eri läh-

teistä peräisin olevaan tietoon mahdollistaa tiedon, virheellisenkin, leviämisen aiempaa 

laajemmalle, jolloin tiedon laadun merkitys korostuu Tiedon laadun analysointiin ja pa-

rantamiseen on pyritty kehittämään menetelmiä ja työkaluja. Oleellista on sisällyttää 

analyysiin tiedon käyttäjän näkökulma, mikä toteutuu käyttämällä myös subjektiivisia 

arviointiperusteita objektiivisten perusteiden ohella. Subjektiivinen arviointi kuitenkin 

vaikeuttaa ominaisuuksien yhteneväistä luokittelua ja mittaamista. (Lee et al. 2002, 

Pipino et al. 2002.) Jotkut laatukriteerit, kuten merkityksellisyys ja uskottavuus vaihtele-

vat asiayhteyden mukaan, eikä laatua näiden tekijöiden osalta voi objektiivisesti mitata. 

Tiedon luotettavuutta on myös vaikea arvioida objektiivisesti, sillä se riippuu usein käyt-

täjän kokemuksesta ja henkilökohtaisista mieltymyksistä. (Watts et al. 2009.)  

 

Huonolla tiedon laadulla voi olla dramaattisia seurauksia. Karr et al. (2005) analysoivat 

New Yorkin WTC:n terrori-iskua 11. syyskuuta 2001 tiedon laatuongelmana, jossa 

epäonnistuttiin nopean ja tarkan informaation saannissa keskeisistä tietokannoista. 

Tietojen virheellisyyden takia myös yritykset menettävät merkittävästi tuloja ja maksa-

vat lisäkustannuksia (Karr et al. 2005). Yleisimmin tunnustettuja (mm. Deming 1990, 

Juran 1989, Crosby 1979, 1996) laadun kehittämisen painopistealueita ovat henkilös-

tön valmennus, laadun jatkuva parantaminen, johdon sitoutuminen ja asiakastarpeisiin 

reagointi (Tervonen 2001, 48–49). Lääketieteessä ja terveydenhuollossa tietojen oi-

keellisuusvaatimus on merkittävä haaste, sillä tietoja on runsaasti, ne ovat monimutkai-

sia sekä vaikeita todentaa ja kirjata. Lisäksi terveydenhuollon tietoja kirjaavat useat 

ammattihenkilöt moniin järjestelmiin eri paikoista ilman keskinäistä koordinaatiota. (Karr 

et al. 2005.)  



26 
 

 

Suurimpia syitä informaation laadun vaihteluun ovat tiedon tai tapahtuman epätäydelli-

nen tai epäjohdonmukainen kuvaaminen, muutokset tietokokonaisuudessa, muutokset 

taustalla olevissa tekijöissä tai olosuhteissa, tai kontekstin muutos. Kaikki konteksti-

muutokset, myös väliaikaiset tai paikalliset, voivat muuttaa käsitystä informaation laa-

dusta ja johtaa laatuongelmiin. Alkuperäisessä yhteydessään hyvälaatuinen informaa-

tion voi muuttua huonolaatuiseksi kun se siirretään eri asiayhteyteen. Kontekstin liitty-

vät sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät voivat muuttua ajan myötä, mikä aiheuttaa muutok-

sia tietotarpeisiin ja informaation laadun arviointiin. (Stvilia et al. 2007.)  

 

Datan ja asiayhteyden muodostama informaation merkityksellisyys on siis oleellinen 

tiedon laatukriteeri. Laadun analysoinnissa ja kehittämisessä tulee tarkasti määritellä 

informaation vaihtoon osallistuvat toimijat ja ohjaavat toiminnot. On varmistettava vas-

taanotettavan tai vuorovaikutuksessa muodostettavan informaation sisällöllisen merki-

tyksen säilyminen, samoin kuin datan tekniset tekijät kuten tarkkuus, luotettavuus ja 

luettavuus. Toimijoiden kyky ymmärtää informaatiota asiayhteyden mukaisesti on oleel-

linen seikka, samoin kuin toimijoiden tietämyksen ja ajattelutavan erilaisuuden huomi-

oiminen. Asiayhteyteen liittyviä tekijöitä ovat mm. yrityskulttuuri ja visiot, käytettävissä 

olevat resurssit, rajoitteet, liiketoiminnan ja teknologian syklit sekä kilpailuolosuhteet. 

Informaation merkityksen erilaisuus samankaltaisten toimijoiden kesken voi aiheutua 

myös motivaation tai hiljaisen tiedon erilaisuudesta. (Lillrank 2003.) 

 

2.3.1 Laadunhallinta 

Total quality management (TQM) -ajattelu on laaja-alainen ja kokonaisvaltainen laatu-

johtamisen malli, jossa määritellään laatupolitiikka, laatutavoitteet ja laatuun liittyvät 

vastuut. Laadunhallinnan toteuttamiskeinoja ovat mm. ohjaus, minimitavoitteiden ja 

mittareiden asettaminen, käyttäjien arviot tiedon laadusta ja laadun seuranta. Laatujoh-

taminen edellyttää muutosta yrityskulttuurissa sekä jatkuvaa kehittymistä että sitoutu-

mista kaikilla organisaatiotasoilla. TQM on tiimityöskentelyä ja ryhmätoimintaa, jota 

toteutetaan rinnakkain neljällä tasolla: yksilö, työryhmä, organisaatio sekä alueellinen 

tai toimiala tai kansallinen taso. TQM toteuttamiseen ei ole yhtä oikeaa mallia, vaan se 

tulee räätälöidä organisaation toimintatapojen mukaisesti.  Yleinen menettely organi-

saatioiden laadunhallintaan on ISO 9000 -laatujärjestelmän käyttöönotto ja sertifiointi. 

(Karr et al. 2005, Tervonen 2001, Orre et al. 2002, 16.)  
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Tiedon laadun kehittäminen on laajentunut laatudimensioiden tarkastelusta osaksi or-

ganisaatioiden tietämyksen, laadun ja verkostojen hallinnan kokonaisuutta. Tieto val-

voo ja ohjaa päätöksentekoa ja muita prosesseja informaation arvioinnin kautta. Tietä-

mys kehittyy vasta, kun sekä informaatio että tietämys on arvioitu, ja niitä on tilanne-

kohtaisesti verrattu aiempiin kokemuksiin. Toisaalta tiedon laatua ei voida parantaa 

itsenäisesti riippumatta prosesseista, jotka informaation tuottavat tai asiayhteyksistä, 

joissa tietojen kuluttajat hyödyntävät sitä. (Melkas & Harmaakorpi, 2008.) 

 

Päätökset tiedon laatua parantavien menetelmien ja työkalujen käyttöönotosta riippuvat 

yleisistä ja tilannekohtaisista tiedon laatuun liittyvistä erityisvaatimuksista sekä toimen-

piteiden aiheuttamista kustannuksista. Kehittämistoimien aloittamispäätöksiin liittyy 

monta kysymystä: 

- Mitä kustannuksia edellyttää tietyn tasoisen tiedon laadun saavuttaminen 

- Mitä taloudellisia etuja parantunut tiedon laatu tarjoaa 

- Mitkä ovat huonon tiedon laadun aiheuttamat kustannukset (Karr et al. 2005). 

Organisaatioiden verkostoituminen ja tiedon kasvava rooli organisaatioiden menestys-

tekijänä on lisännyt tiedon laadun merkitystä aiempiin vuosikymmeniin verrattuna. Toi-

saalta Wang et al. (1995) näkökanta pitää edelleen paikkansa. Julkaisun mukaan tie-

don laatu ja sen kriittisyys ovat suhteellisia. Täydelliseen virheettömyyteen pyrkiminen 

on usein kustannuskysymys; ei-kriittisten virheiden eliminointi ei ole kustannustehokas-

ta. Useinkaan yksittäinen, virheellinen tieto ei ole kriittinen toiminnan kannalta, sillä 

muut tiedot tai koke ut käyttäjä ”korvaa” virhee  ise  tiedo . (Wang et al. 1995.) Toi-

saalta terveydenhuollossa tiedon kriittisyys on kaksitahoista. Kliinisessä työssä hoito-

päätökset tehdään potilaaseen liittyvän tiedon perusteella; tällöin tiedon oikeellisuus on 

erittäin tärkeää.  Terveydenhuollon hallinnointiin ja tilastointiin liittyvän yksittäisen tie-

don tarkkuus ei ole kriittinen tekijä, vaan tiedon käyttökelpoisuus riippuu mm. luokitus-

ten ja määritelmien vertailukelpoisuudesta. (Nenonen & Nylander 2001, 8.) 

 

2.3.2 Tiedon laadun arviointimenetelmiä 

Van Gils et al. (2007) esittävät kolme vaihetta tietoresurssien laadun analysointiin. En-

simmäinen vaihe on ominaisuuksien mittaus. Mittaukseen voi sisältyä suurta epävar-

muutta ominaisuuksien erilaisuuden vuoksi. Toisessa vaiheessa suoritetaan laskenta 

(ehkä epävarmojenkin) mittaustulosten käsittelemiseksi. Hyvin määritelty laskenta on 
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oltava tilannekohtaisesti kehitetty esimerkiksi verkkopalveluympäristöön.  Kolmannessa 

vaiheessa resurssit asetetaan paremmuusjärjestykseen asiayhteyden mukaisesti. 

 

Pipino et al. (2002) liittävät arviointiprosessiin vertailun subjektiivisen arvioinnin ja ob-

jektiivisen mittaamisen tuottamien tulosten välillä. He painottavat arvioinnin suunnitte-

lussa oikeiden näkökulmien, toiminnan kannalta oleellisten laadun dimensioiden ja mit-

tareiden valintaa ja painottamista. Arviointi toteutetaan vaiheittain. Ensin kartoitetaan 

tiedon laatu subjektiivisesti arvioimalla ja objektiivisesti mittaamalla, minkä jälkeen ver-

rataan subjektiivisen ja objektiivisen kartoituksen tuloksia poikkeamien tunnistamiseksi 

sekä määritellään perimmäiset syyt löydettyihin ristiriitaisuuksiin. Analyysin lopuksi 

määritetään tarvittavat tiedon laatua kehittävät toimenpiteet ja toteutetaan ne. 

 

Woodall et al. (2013) vertailivat kirjallisuudessa esiteltyjä tiedon laadun arviointitapoja, 

joiden avulla voidaan mm. tarkastaa tiedon laadun taso ja siinä olevat puutteet. Tutkit-

tavia menetelmiä oli kahdeksan. Kaikille analysoiduille arviointitavoille yhteisiä toiminto-

ja olivat tiedon laadun mittareiden tunnistaminen, tiedon laadun mittaaminen objektiivi-

sesti ja/tai subjektiivisesti sekä saatujen tulosten analysointi.  Tyypillisesti arviointime-

netelmä sisältää myös tiedon laadun vaatimusten määrittelyn ja laadun dimensioiden 

tunnistamisen sekä tietojen luonnin ja tietovirtojen mallintamisen. Muita arviointiin liitty-

viä yleisiä toimenpiteitä olivat mm. organisaation ongelmien määrittely ja asettaminen 

tärkeysjärjestykseen, tiedon laadun kustannusten tunnistaminen sekä arvioitavien tieto-

jen valinta ja tutkittavan otoksen poiminta. 

 

Tiedonkeruumenetelminä Woodallin et al. (2013) tutkimissa kahdeksassa tiedon laa-

dun arviointitekniikassa käytetään mm. haastatteluja, datan mallinnusta ja kuiluanalyy-

sia. Tarkoitukseen sopivan arviointimenetelmän löytymistä vaikeuttaa erityyppisten ja 

eri toimialoilla toimivien organisaatioiden erilaiset vaatimukset tiedon laadulle. Tiedon 

hallinnan ja tiedon laadun vaatimukset voivat ajan kuluessa muuttua myös yksittäisen 

organisaation sisällä. Valmiit tiedon laadun arviointitekniikat eivät useinkaan täysin vas-

taa organisaatioiden tarpeita, sillä ne eivät kata todellista toimintaa. Arviointimenetel-

missä tiedon laatua tutkitaan lukuisilla mittareilla nykytilan arvioimiseksi, ja tarvittavat 

parannustoimenpiteet määritetään vertaamalla mittaustuloksia asetettujen vaatimusten 

mukaisiin ohjearvoihin. Monet yleiset tiedon laadun mittarit, kuten tarkkuus, täydelli-

syys, johdonmukaisuus ja ajantasaisuus ohjaavat arviointiprosessia mittaamiseen ja 

vertailuun. 
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2.3.3 Tiedon laadun parantamisen keinoja 

Data on tiedon tuotantoprosessin raaka-aine (Lee & Strong), joten datan laatu on tie-

don laadun parantamisen lähtökohta (Gorla et al. 2010). Datan laatua voidaan käsitellä 

monin tavoin, mm. tilastollisesta (Karr et al. 2005) ja semanttisesta näkökulmasta 

(Madnick & Zhu 2005). Metatieto on ”tietoa tiedosta”; se o  väline datan ominaisuuksi-

en dokumentointiin (Karr et al. 2005). Korkealaatuinen data auttaa lisäämään operatii-

vista tehokkuutta ja arvioimaan resursseja.  Datan laatu on sidottu aiottuun käyttötar-

koitukseensa, muuhun käyttöön data on usein arvotonta. Datan teknistä laatua voidaan 

parantaa esimerkiksi editoimalla ja kaksoistietojen eli samaa asiaa tarkoittavien tietojen 

poistamisella. Datan editointi ennalta määriteltyjen sääntöjen mukaisesti matemaattisia 

malleja käyttäen minimoi datan muuttumisen ja lisää sen käytettävyyttä vähentämällä 

ristiriitaisuuksia ja puutteellisuuksia. Datan laatua voidaan parantaa myös yhdistämällä 

ja täydentämällä dataa muista lähteistä. Edellytyksenä datan puhdistamiselle ja täyden-

tämiselle on yksikäsitteisten datatunnisteiden olemassaolo. (Winkler 2003.) Tunnistei-

den yksikäsitteisyys helpottaa tiedon löytämistä, ja siten vähentää uuden samansisäl-

töisen tiedon luomista. Kaksoistiedot aiheuttavat virheitä, lisäävät kustannuksia ja vä-

hentävät tiedon toiminnallista laatua.  

 

Tilastollinen näkökulma 

Nykyisessä massiivisten tietokantojen maailmassa huonolaatuinen data aiheuttaa suu-

ria taloudellisia menetyksiä ja toiminnan tehottomuutta. Tilastollisien menetelmiin pe-

rustuvien työkalujen avulla voidaan suuressa tietomassassa taloudellisesti parantaa 

datan laatua esimerkiksi editoimalla ja poistamalla datan kaksoiskappaleet. Toiminnan 

ja päätösten perusteena olevan tiedon laatuongelmat, kuten ristiriidat ja poikkeavuudet 

voidaan menetelmien avulla löytää, mitata ja korjata. Tutkiva data-analyysi (Exploratory 

Data Analysis, EDA) ja tilastollinen visualisointi tarjoavat tehokkaita työkaluja tiedon 

laadun parantamiseen. Prosessissa on kolme osaa: tiedon laadun alustava seulonta, 

tutkiva data-analyysi ja tiedon laadun karakterisointi eli kuvaus sekä lopuksi laadun 

parantaminen. (Karr et al. 2005.) 

 

Semanttinen näkökulma 

Tiedon semantiikan eli merkitysopin kannalta tarkasteltuina tietojen laatuongelmat ovat 

todellisuudessa tietojen virheellistä tulkintaa. Virhetulkinnat aiheutuvat tietojen erilaisis-
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ta merkityksistä. Eri lähteistä peräisin olevien tietojen asiayhteydet ja merkitykset voivat 

olla erilaisia, ja tietämättömyys tietojen semanttisista eroista voi aiheuttaa virhetulkinto-

ja ja laatuongelmia. Semanttista erilaisuutta ovat esitystavan erilaisuus ja ontologinen 

erilaisuus. Semanttisesti tarkasteltuna käsitteellä saattaa olla erilaisia esitystapoja tai 

esitystapa muuttuu eri ajankohtina. Ontologinen erilaisuus tarkoittaa saman termin 

käyttämistä eri tarkoituksiin tai termin merkityksen muuttumista ajan kuluessa. Context 

Interchange (COIN) on tietämykseen perustuva teknologia, joka sovittaa heterogeenis-

ten tietokantojen semanttiset erilaisuudet. (Madnick & Zhu 2005.) 

 

Metatieto 

Tiedon laatua ja käytettävyyttä lisää tiedon ominaisuuksien tarkka dokumentointi. Meta-

tiedon avulla varmistetaan, että tiedon sisältö, kerääminen, omistus ja tietojen luotetta-

vuus on kirjattu selkeästi, yksiselitteisesti ja helposti saatavassa muodossa. Jäsennelty 

ja tarkka metatieto on tärkeää eri lähteistä olevan tiedon yhdistämiseksi. Tiedon omi-

naisuuksien dokumentointiin voidaan luoda tarkat standardit, ja metatiedon todentami-

nen, jäsentäminen, käsittely ja luonti voidaan tehdä automaallisesti tietotekniikan avul-

la. (Karr et al. 2005.) Paikallinen metadata liittyy suoraan dataan, kun taas globaali 

metadata antaa yleisempää taustatietoa (Nenonen & Nylander 2001).  

 

Terveydenhuollossa on tietokokonaisuuksien ja rekisterien sisältöjen kuvaus-, luokitte-

lu- ja kuvailutietoja eli metatietoja koskevia standardeja. Metavalta-hankkeessa 2004 

on tuotettu suositus terveydenhuollon sähköisissä asiakirjoissa käytettävistä kuvailutie-

doista. ISO 21090 -standardi puolestaan yhdenmukaistaa tietotyyppimääritelmät ter-

veydenhuollon tietojen vaihdossa. (Mykkänen et al. 2005, 30.)  Laadukas metatieto 

lisää päätöksenteon tehokkuutta (Watts et al. 2009), ja tiedon löydettävyyden parane-

minen metatiedon avulla vähentää kaksoistietojen kirjauksia. 

 

Prosessimetatieto (process metadata, data lineage) on abstrakti, usein visualisoitu ku-

vaus tietojen käsittelyvaiheista, kuten tiedon hankinnasta, siirrosta, varastoinnista ja 

jakelusta. (Watts et al. 2009.) Prosessi-metatieto helpottaa asiayhteyteen liittyvän laa-

dun arviointia ja auttaa laatumittareiden kehittämisessä antamalla tietoa informaation 

käytöstä (Stvilia et al. 2007). Prosessimetatiedon tarjoaminen laadullisen metatiedon 

lisäksi voi parantaa loppukäyttäjien tiedon laadun arviointia ja heidän valmiuksiaan te-

hokkaaseen päätöksentekoon. Metatieto tarjoaa päätöksen tekoon tarvittavan tietotar-

peen ylittäviä lisätietoja, ja siksi se toisaalta voi aiheuttaa tietotulvan ja vaikuttaa pää-



31 
 

 

töksentekoon. Ymmärrys siitä, miten käyttäjät käyttävät metatietoa, ja miten tehtävän ja 

käyttäjän ominaisuudet vaikuttavat tiedon käyttöön, auttaa suunnittelemaan hyvän ym-

päristön päätöksentekoa varten. Ympäristö tarjoaa oikeat tiedot, oikealle käyttäjäjoukol-

le (määritellyt käyttäjäominaisuudet) oikeaan tehtävään (määritellyt tehtävän ominai-

suudet). (Watts et al. 2009.)  

 

2.4 Tiedon toiminnallinen laatu 

Tiedon huono laatu haittaa toimintakykyä ja järjestelmien käytettävyyttä, mikä voi hi-

dastaa päätöksentekoa, lisätä riskitasoa ja vahingoittaa organisaation mainetta (Watts 

et al. 2009). Tiedon laatuongelmia on kolmen tyyppisiä:1) sisäisten laatuongelmien 

takia osa tiedoista voi jäädä käyttämättä, 2) tiedon saatavuuden ongelmat ilmenevät 

tiedon saamisen esteinä ja 3) kontekstiin liittyvät ongelmat vaikeuttavat tiedon hyödyn-

tämistä puutteiden tai epätäydellisyyden takia (Miettinen 2008). Tietojen toiminnallinen 

laatu tuo valmiutta käyttää tietoja tehokkaasti, taloudellisesti ja nopeasti toimintaan, 

tiedottamiseen sekä päätöksien tekoon ja arvioimiseen. Toiminnallisuuteen vaikuttavat 

monet tekijät, kuten tiedon tarkkuus, saavutettavuus, merkityksellisyys ja ajantasai-

suus. Muita toimintaan vaikuttavia tekijöitä ovat tiedon ominaisuuksien dokumentoinnin 

eli metatiedon laatu, kustannukset, käyttäjän ominaisuudet ja odotukset sekä asiayh-

teyteen liittyvä tietämys. (Karr et al. 2005.)  

 

Tiedon laadun tulee edistää toiminnan laatua.  i   in (2001, 17) mukaan toiminnan 

laatu on organisaation kykyä saavuttaa tavoiteltu laatu ja laaduntuottokyky toimintojen-

sa ja prosessiensa avulla eri laatunäkökulmien mukaisesti. Toiminnan laatua ovat or-

ganisaation prosessien ja sisäisen toiminnan tehokkuus ja virheettömyys, sekä organi-

saation tarpeisiin liittyvien ulkopuolisten yhteistyöverkostojen laaduntuottokyvyn orga-

nisointi. Asiakaskeskeisyys eli kyky vastata asiakastarpeisiin ja valmistuskeskeisyys eli 

ennalta määriteltyjen suunnitelmien mukainen toteutus ovat lähtökohtia laadukkaan 

tiedon ”va mistamise  e” — mikä taas on edellytyksenä prosessien sujuvuudelle ja toi-

minnalliselle laadulle. Laadulla on myös hintansa; arvokeskeisessä näkökulmassa laa-

tua verrataan suhteessa kustannuksiin ja hintaan (Tervonen 2001). 

 

Tiedon kulloinenkin käyttötilanne määrittää asiayhteyteen liittyvän tiedon ja sen laadun 

kontekstuaalisia vaikutuksia. Toimintaan liittyvän tiedon laatu on käyttökelpoisuutta, 

johon vaikuttavat tehtävän selkeys, tietojen merkitys tehtävän kannalta ja käyttäjän 

kyky ymmärtää tehtävä. Tietojen toiminnallisen laadun arviointi on ongelmallista. Käy-
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tön kannalta tiedon laadun arviointi liittyy yleensä asiayhteyteen — tiedot, jotka ovat 

hyvälaatuisia yhden päätöksen yhteydessä voivat olla huonoja toisenlaisten päätösten 

tekoon. Käyttäjät, jotka katsovat tiedon olevan huonolaatuista, tuskin käyttävät sitä 

päätöksenteossa, vaikka tieto on objektiivisesti laadukasta, tarkkaa ja johdonmukaista. 

Toimintaympäristössä toimijan ominaisuuksilla ja asiayhteydellä on suuri merkitys tie-

don laatua arvioitaessa. (Watts et al. 2009.) 

 

Organisaatioiden toimintaan ja päätöksentekoon liittyvä tieto käsitetään usein tietojär-

jestelmien tuottamana informaationa, joten tietojärjestelmät ja niihin liittyvät palvelut 

ovat keskeisiä tekijöitä tiedon ja sen laadun muodostumisessa. Järjestelmän laatukri-

teerit, kuten helppokäyttöisyys, toimivuus, luotettavuus, joustavuus ja integroitavuus 

vaikuttavat tuotetun informaation laatuun. Myös datan laadulla on keskeinen merkitys 

tuotetun informaation laadulle. Gorla et al. (2010) tarkastelevat viittä loppukäyttäjän 

kannalta tärkeää informaation laatukriteeriä; sisältöä, tarkkuutta, muotoa, helppokäyt-

töisyyttä ja ajantasaisuutta. Tutkimuksessaan he sisällyttävät helppokäyttöisyyden ja 

ajantasaisuuden tietojärjestelmän laatuun, koska ohjelmistot ja laitteistot vaikuttavat 

näihin laatuominaisuuksiin. Järjestelmien ja ohjelmistojen kehittäminen parantavat tie-

don ajantasaisuutta ja saavutettavuutta, sekä siten myös toiminnan tehokkuutta. Infor-

maation laadun he jakavat kahteen luokkaan eli tietosisältöön ja informaation muotoon. 

Tietosisältö määrittää informaation tarkkuutta ja kattavuutta sekä esitetyn informaation 

merkityksen käyttäjälle. Informaation muoto mittaa esitystapaa ja ymmärrettävyyttä. 

Miettisen (2008) mukaan tiedon laatuun vaikuttaa sen ominaisuuksien lisäksi koko tie-

don tuotantoprosessi, eli laitteet, ohjelmistot, toimintamallit, sekä tuottamiseen liittyvät 

tehtävät ja roolit.  

 

Tiedon toiminnalliseen laatuun vaikuttaa tietojärjestelmien suunnittelun laatu eli se, 

kuinka hyvin kohdealueen toiminta, tavoitteet ja tietotarpeet pystytään suunnitteluvai-

heessa kuvaamaan. Käsiteltävän tiedon luonne, merkitys sekä käytettävät termit että 

käsitteet on määriteltävä yksikäsitteisesti. (Mykkänen et al. 2006.) Kaikkien toimijaryh-

mien mm. tiedon erilaisten käyttäjien ja tallentajien tulisi olla it-ammattilaisten mukana 

suunnittelemassa tietojen keräämistä, tallentamista, säilytystä, jakelua, analysointia ja 

hyödyntämistä. Vain siten laatuun liittyvät erilaiset näkökulmat tiedon elinkaaren eri 

vaiheissa tulevat huomioitua toimintaa tukevan ja laadukkaan tiedon määrittelemises-

sä. (Schumacher & Lee 2008.) 
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Useilla tiedon ominaisuuksilla on vaikutusta kuormittavuuteen ja siten toiminnan laa-

tuun. Tiedon ja tietojärjestelmien virheettömyys ja luotettavuus sekä prosessien suju-

vuus ja ennustettavuus vähentävät psyykkistä rasittavuutta ja lisäävät tuottavuutta. 

(Mäki 2000.) Toiminnallisuutta ja käytettävyyttä tehostaa tiedon järjestelmällinen doku-

mentointi. Metatieto parantaa tiedon laatua ja saatavuutta dokumentoimalla tiedon si-

sällön, tietolähteet, omistuksen ja tietojen luotettavuuden selkeästi ja yksikäsitteisesti. 

(Karr et al. 2005.) 

 

Samoin kuin tietämyksen muodostuminen, niin myös laadun merkitysverkosto ja toi-

minnallisen laadun kokeminen ovat yksilökohtaisia, asiayhteydestä, ympäristöstä ja 

kulttuurista riippuvia. Terveydenhuollon henkilöstön keskuudessa tehdyn tutkimuksen 

(Mäki 2004) mukaan koettua laatua oli mm. virheetön toiminta, laatukriteerien ja mää-

räysten noudattaminen ja asiakkaan odotuksiin vastaaminen. Toiminnallista ja tilanne-

kohtaisesti toteutuvaa laatua on se, kuinka asiakkaalle välitetään palvelu, jonka laa-

tuominaisuudet itsessään ovat ennalta määrättyjä, teknisiä ominaisuuksia (Lillrank 

2003, Mäki 2004). Toiminnallisen laadun arviointi ei ole yhtä objektiivista kuin teknisen 

laadun. Laatua määrittää teknisen ja toiminnallisen ulottuvuuden lisäksi odotetun ja 

koetun (tiedon) laadun välinen kuilu; odotuksia täyttämätön laatu koetaan huonoksi, 

vaikka se olisi objektiivisesti arvioituna hyvää. (Mäki 2004.)  

 

2.5 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Terveydenhuollossa tiedon laatuvaatimuksia määrittävät sähköisten palvelujen lisään-

tyminen mm. potilastietojen käsittelyssä, sähköisten reseptien tekemisessä sekä keski-

tetyissä arkistopalveluissa. Tiedon lisäksi tietojärjestelmien toimivuus ja ominaisuudet 

vaikuttavat toiminnan laatuun. Data, informaatiota tuottavat prosessit ja järjestelmät, 

tiedon dokumentointi, samoin kuin tiedon käyttäjän tietämys ja odotukset sekä toimin-

taympäristö vaikuttavat kokonaisuutena toiminnan tehokkuuteen. Kaaviossa 1 esitetyt 

tiedon laadun elementit (Zhu et al. 2012, Wang & Strong 1996) voidaan järjestää tiedon 

laadunhallinnan prosessiksi kaavion 5 mukaisesti. 
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KAAVIO 5. Tiedon laadunhallinnan prosessi 

Prosesseissa tieto jalostuu syötteistä tuotoksiksi; samoin tiedon laadunhallinnassa pro-

sessi on keskeinen rakenne (Laamanen & Tinnilä 2009, 25–29). Tiedon laadun kehit-

täminen voidaan nähdä prosessina, jossa laadun määrittelyn, mittaamisen, analysoin-

nin ja jatkuvan parantamisen kautta tuotetaan toiminnallinen tiedon laatu. Prosessin 

syötteenä olevat tiedon laatuvaatimukset määräytyvät kontekstikohtaisesti. Edellä ku-

vatut toiminnalliseen laatuun vaikuttavat tekijät muovaavat myös Reseptikeskuksen 

toimivuutta ja reseptitiedon laatua. Kaavio 5 esittää tämän diplomityön teoreettisen 

viitekehyksen, johon Reseptikeskuksen tietosisällön laatua peilataan toiminnallisuuden 

näkökulmasta tarkasteltuna. 
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3 TIEDON LAADUN DIMENSIOT TERVEYDENHUOLLOSSA 

Tiedon laatu on kontekstisidonnaista, joten keskeiset laadun osatekijät vaihtelevat eri 

toimialoilla ja erilaisissa prosesseissa. Terveydenhuollossa tiedon laatuvaatimuksia 

lisää sähköisten palvelujen yleistyminen. Tieto- ja mobiilitekniikan kehitys vaikuttaa 

terveydenhuollon asiantuntijatietoon, virtuaaliset ja interaktiiviset työskentelymuodot 

yleistyvät ja teknologia luo samalla tarvetta osaamisen jatkuvaan kehittämiseen (THL-

ennakkoraportti 2012).  Harno (2013) korostaa terveydenhuollon tietointensiivistä luon-

netta; tieto edistää hoidon laadun paranemista ja työn tuottavuutta. 

 

3.1 Tiedon laatuvaatimukset terveydenhuollossa 

Terveydenhuollon prosesseissa käytettävä tieto tulee olla ajantasaista, kattavaa ja luo-

tettavaa. Osa potilastiedoista voidaan tallentaa rakenteisessa muodossa eli sovitulla 

tavalla kirjattuna, jolloin tieto on helpommin käytettävissä yli järjestelmä- ja organisaa-

tiorajojen. Tiedon tulee olla myös tarkoituksen mukaista eli kulloiseenkin käyttötarkoi-

tukseen sopivaa, ovathan käyttäjälähtöisyys ja tiedon hyödyntäjän näkökulma konteks-

tikohtaisia tiedon laatua määrittäviä ominaisuuksia. Käyttäjän tarpeet täyttävä tieto on 

sekä muodollisesti että sisällöllisestä oikeaa. Heikkolaatuinen tieto voi olla vajaata, tieto 

voi olla sisällöltään väärää tai tieto voi olla epäjohdonmukaista ja ristiriitaista. Ristiriitai-

suutta voi syntyä, jos samaa tietoa tuotetaan eri lähteistä. Jos tietoa kirjataan teksti-

muodossa, sen siirrettävyys ja saavutettavuus heikkenee; tiedon rakenteisuus mahdol-

listaa tietojen automatisoidun käsittelyn. Tiedon tuleekin olla sisällöltään laadukasta, 

ristiriidatonta ja ajantasaista sekä muodoltaan käyttötarkoituksen mukaista. Tietojen 

systemaattinen käsittely, standardointi ja yhtenäisten luokitusten käyttö säästävät aikaa 

sekä lisäävät tietojen siirrettävyyttä ja monipuolista hyödyntämistä paitsi potilaan sai-

rauden ja terveyden hoidossa, myös toisiokäytössä, kuten päätöksenteon tukena sekä 

rekisteri- ja tutkimustoiminnassa. (Virkkunen et al. 2015b 15–16,  Miettinen & Korhonen 

2007, Miettinen 2008, Hyppönen & Doupi 2014.)  

 

Sähköisten palvelujen yleistyessä terveydenhuollossa toiminnan laadun ja tiedon saa-

tavuuden vaatimukset muuttuvat. Tiedon laatu on ehdoton edellytys terveyshuoltopal-

velujen laadulle. Sähköinen arkistointi helpottaa tietojen keruuta ja saavutettavuus hyö-

tykäyttöä. Tietojen saavutettavuus helpottaa kliinistä työtä, mutta tiedon käyttäjien ja 

käyttäjäryhmien määrän kasvu, tietojen integrointi ja mahdollisuus myös väärän tiedon 

leviämiseen lisäävät tarvetta luottamuksellisuuden ja potilaan yksityisyyden turvaami-
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seen. (Schumacher & Lee 2008.) Tiedon laatua koskevat vaatimukset koskevat myös 

sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden viranomaistahojen ylläpitämiä rekisterejä. 

Rekistereiden keskeisiä tiedon laatukriteereitä ovat virheettömyys, luotettavuus ja kat-

tavuus. Rekisterien tiedonkeruun yhtenevät luokitukset ja tietosisällöt mahdollistavat 

rekisteritietojen vertailun ja yhdistämisen. Välillisesti tiedon laatuun vaikuttaa myös re-

kisterien ylläpitäjien ja käyttäjien osaaminen ja luotettavuus. (Orre et al. 2002, 7–9, 70.) 

Rekisterien tiedot ovat luotettavia ja kattavia vain, jos ne on tallennettu oikein esimer-

kiksi potilastietojärjestelmien kautta. Rekisteritiedon laatua parantavat tietojärjestelmien 

käyttäjäystävällisyys sekä tietojen standardinmukainen yhtenäinen luokittelu ja raken-

teellistaminen. (Räisänen et al. 2013, Mykkänen et al. 2005.) 

 

Potilastietojärjestelmien käytettävyyttä koskevien tutkimusten (Michel-Verkerke 2012) 

mukaan kattavan, virheettömän ja asiaankuuluvan potilastiedon saatavuus missä ja 

milloin tahansa sekä tiedon soveltuvuus työprosessissa ovat terveydenhuollon ammat-

tihenkilöiden mielestä erittäin tärkeitä vaatimuksia sähköisen potilaskertomuksen käy-

tettävyydelle. Tietojärjestelmien järkevällä suunnittelulla tiedon laatua voidaan paran-

taa. Potilastietojärjestelmän käytettävyys lisää tiedon kirjaamisen helppoutta ja siten 

tallennetun tiedon luotettavuutta. Tutkimus osoitti käyttäjän dilemman: osastolla työs-

kentelevä terveydenhuollon ammattihenkilö on riippuvainen muiden, aiemmassa työ-

vuorossa olleiden tallentaman tiedon laadusta, mutta ei hyödy omasta vaivannäöstään 

syöttää tietoja oikein työvuoronsa aikana. (Michel-Verkerke 2012.) Samalla tavoin lää-

käri voi pitää tarpeettomana kirjata omia potilaitaan koskevia reseptien korjauksien 

ja/tai mitätöintien vapaamuotoisia perusteluja.  

 

Rakenteinen tieto lisää tiedon helppokäyttöisyyttä, mutta saattaa hidastaa ja hankaloit-

taa tiedon kirjaamista (Forsvik & Voipio 2014, 70). Koulutuksen ja tietomallien paran-

taminen sekä mekanismit tallennetun tiedon tarkistamiseen lisäävät tiedon laatua ter-

veydenhuollossa. Jos tietojärjestelmä on monimutkainen ja/tai käyttäjien koulutus on 

puutteellista, ei terveydenhuollon ammattihenkilö tiedosta täydentävien, kliiniseen hoi-

toon suoraan liittymättömien tietojen arvoa ja tarpeellisuutta. Tietojen epätäydellinen 

tallentaminen, kuten luokittelevien koodien poisjättäminen, heikentää tietojen laatua ja 

myöhempää käytettävyyttä esimerkiksi tilastoinnissa. Kliinisten tietojen luokittelua ja 

kuvaamista helpottavien, tiedon lähteen, tallennusajan ja sisällön tunnistamisen helpot-

tavien tietoelementtien puuttuminen vaikeuttavat tietojen hakua ja navigointia, mikä 

heikentää tiedon tehokasta hyödyntämistä. (Mikkelsen & Aasly, 2005.) 
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3.2 Tiedon laatukriteerit terveydenhuollossa     

Terveydenhuollossa on keskeisiä laatutekijöitä, jotka suoraan vaikuttavat myös tervey-

denhuollon tiedon laatuvaatimuksiin. Näitä ovat: asiakaskeskeisyys, palveluiden saata-

vuus ja saavutettavuus, potilasturvallisuus, osaaminen, vaikuttavuus, tuottavuus, te-

hokkuus, kustannus-vaikuttavuus ja laatujohtaminen (Pekurinen et al. 2008, 20–21). 

Tiedon merkitys terveydenhuollossa on korostunut, sillä terveydenhuollon toimintaym-

päristö on muuttunut tieto- ja viestintätekniikan käytön yleistyessä Potilaan hoidossa 

voidaan hyödyntää tietoteknologiaa monin tavoin. Terveydenhuollon tietohallinnon ylei-

simmät sovellutusalueet ovat: tiedon tallentaminen, hallinta ja jakaminen, tiedottaminen 

ja lääketieteellisen päätöksenteon tukeminen sekä etäpalvelut konsultaationa muille 

terveydenhuollon ammattihenkilöille tai suoraan asiakkaille. (Hadwich et al. 2010.) Uu-

sia kehityspiirteitä ovat potilaan henkilökohtaisen terveystiedon hallinta (Omakanta) ja 

omahoidon sovellusten käytön yleistyminen terveydenhuollossa (Hyppönen & Niska. 

2008, Vuokko et al. 2014a. 122).    

 

Kirjallisuudessa yleisemmin esitetyt terveydenhuollon sähköisen palvelun laatua ku-

vaavat tekijät voidaan jakaa kolmeen ryhmään (Hadwich et al. 2010):        

- potentiaalinen (oletettu, mahdollinen) laatu: saavutettavuus ja osaaminen  

- prosessin laatu: informaatio, käytettävyys ja käyttäjäystävällisyys, tiedon ja jär-

jestelmän turvallisuus, luottamus, yksilöllistäminen, empatia ja eettisyys ja 

- lopputuloksen laatu: suorituskyky, luotettavuus ja odotusten mukaisuus. 

Kaikissa edellä luetelluissa sähköisten palveluiden ominaisuuksissa informaation ja 

osaamisen osuus on merkittävä palvelun laadun toteuttamisessa (Hadwich et al. 2010).  

 

Terveydenhuollon sähköisten palveluiden laadun eHealth-kriteereitä on määritelty Poh-

joismaiden yhteisessä hankkeessa, jossa pyitään yhtenäistämään tietojärjestelmien 

onnistumista mittaavien ominaisuuksien määrittely. Tässä hankkeessa palvelujen saa-

tavuus ja käyttöaste ovat määritelty laatukriteereiksi potilastietojärjestelmille, sähköisel-

le tiedonvaihdolle sekä sähköisille asiakaspalveluille, joihin sisältyvät sekä sähköisen 

asioinnin palvelut että yksilön omien tietojen hallinta. (Hyppönen et al. 2013.) Myös 

käytettävyys, käyttäjätyytyväisyys ja palvelujen hyödyllisyys ovat oleellisia terveyden-

huollon sähköisten palveluiden laadun mittareita (Hämäläinen et al. 2013, 94).  
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3.3 Sähköisen reseptin toteutusta ohjaava lainsäädäntö 

Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toteuttamista säätelevät monet 

säännökset, jotka liittyvät myös potilaan hoidossa tarvittavan tiedon laatuun (Virkkunen 

et al. 2015b, 17). Tietoa koskevan säännöstön keskeinen osa on henkilötietolaki 

(L523/1999), joka määrittelee yksityiselämän ja yksityisyyden suojaa turvaavat perus-

oikeudet henkilötietojen käsittelyssä. Tallennetuilla henkilötiedolla tulee yhteysvaati-

muksen mukaan olla asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan; esimerkiksi potilas-

rekisteri saa sisältää vain hoitosuhteessa olevien ja olleiden potilaiden tietoja. Tietojen 

laatua koskevia periaatteita henkilötietolaissa ovat tarpeellisuus- ja virheettömyysvaa-

timukset, eli henkilötietojen tulee olla käsittelyn kannalta tarpeellisia, eivätkä käsiteltä-

vät tiedot saa olla virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita. Orre et al. (2002, 145–

147) luettelevat useita henkilötietolaista tulevia tiedon varastoinnin laatukriteereitä. 

Tarpeellisuus-, virheettömyys- ja yhteysvaatimuksen toteuttamisen lisäksi rekisterillä on 

oltava tietosuojalautakunnan lupa, tietojen rekisteröintiin tulee olla potilaan nimenomai-

nen yksilöity suostumus ja rekisterin ominaisuudet ja sen pitäjä tulee olla tarkasti mää-

ritelty. Mm. rekisterin käyttötarkoitus, käyttäjät, tietolähteet ja tietosisältö, sekä tietojen 

luovutus, turvaaminen, tarkastaminen, poistaminen ja virheellisten tietojen oikaisu on 

määriteltävä ennen rekisterin perustamista. 

 

Terveydenhuoltolakia (L1326/2010) sovelletaan kuntien järjestämisvastuuseen kuulu-

van terveydenhuollon toteuttamiseen kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain mu-

kaisesti.  Tehtävänä on mm. edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja 

toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta. Terveydenhuollon toiminnan on oltava 

asianmukaisesti toteutettua, laadukasta ja turvallista. Tavoitteena on palvelujen yhden-

vertainen saatavuus, saavutettavuus ja laatu, sekä asiakaskeskeisyys ja potilasturvalli-

suus. Hoidon järjestämisen tulee edistää myös terveydenhuollon vaikuttavuutta, tuotta-

vuutta ja tehokkuutta. Kun käytetään toisen terveydenhuollon toimintayksikön tallenta-

mia potilastietoja tietojärjestelmien välityksellä, on seurattava sosiaali- ja terveyden-

huollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain säännöksiä. 

 

Sähköinen resepti -palvelun ja Reseptikeskuksen tarjoava valtakunnallinen tietojärjes-

telmäpalvelu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsitte-

lystä annettuun lakiin (L159/2007), joka määrittelee yhtenäisen sähköisen potilastieto-

jen käsittely- ja arkistointijärjestelmän. Tavoitteena on terveydenhuollon palvelujen tuot-

taminen potilasturvallisesti ja tehokkaasti sekä potilaan tiedonsaantimahdollisuuksien 
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edistäminen. Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät lain edellyttämä tietojen saatavuu-

den ja käytettävyyden turvaaminen sekä vaatimus tietojen eheydestä, muuttumatto-

muudesta ja yksikäsitteisyydestä. Lain L159/2007 mukaan asiakastietojen luottamuk-

selliseen käyttöön ja luovuttamiseen liittyy tiedon käyttäjien tunnistaminen sekä tietojen 

eheyden, muuttumattomuuden ja kiistämättömyyden varmistaminen sähköisten allekir-

joitusten avulla.  Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsitte-

lystä annetun lain muuttamisesta (L1227/2010) muuttaa alkuperäistä lakia (L159/2007). 

Muutettu laki määrittelee terveydenhuollon potilastietojärjestelmien ja potilasasiakirjo-

jen rakenteiden muodon, joka mm. mahdollistaa valtakunnallisen potilaan tiedonhallin-

tapalvelun toteuttamisen. 

 

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (L61/2007, L251/2014) määrittelee toteutuksen 

”järjestelmään, jossa potilaan lääkemääräykset voidaan tallettaa sähköisesti valtakun-

nalliseen reseptikeskukseen, ja jossa lääkemääräykset voidaan toimittaa potilaalle hä-

nen haluamanaan ajankohtana hänen valitsemastaan apteekista". Reseptikeskukseen 

koottuja tietoja voidaan hyödyntää myös terveydenhuollon viranomaistoiminnassa. 

Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain tarkoituksena on parantaa lääkkeen 

määräämistä ja parantaa potilas- ja lääketurvallisuutta. 

 

Terveydenhuollon laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta sääde-

tään asetuksella (L341/2011). Terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava suunni-

telma, jossa sovitaan mm. laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon 

vastuuhenkilöt ja toimijat, periaatteet, käytännöt ja menettelytavat. Suunnitelmassa 

määritellään myös laadunhallinnan asiakirjat sekä vaara- ja haittatapahtumien rapor-

tointi.  
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4 TERVEYDENHUOLLON SÄHKÖINEN TIEDONHALLINTA 

Sosiaali‐ ja terveydenhuollon tiedonhallinnalla ymmärretään toiminnan, toimijoiden ja 

toimintamenetelmien muodostaman kokonaisuuden tiedonhallintaa, joka tapahtuu hy-

vinvointipalveluita tuottavien julkisten ja yksityisten järjestöjen toiminnassa, Tiedonhal-

linnan toimintaympäristö muodostuu neljästä entiteetistä eli osakokonaisuudesta (Kuu-

sisto-Niemi & Saranto 2009): 

- Toimijat; sosiaali‐ ja terveydenhuollon palveluja käyttävät tai tuottavat ammatti-

henkilöt tai yhteisöt. 

- Tieto; tiedon arvoketju, jossa siirrytään datasta yhä jalostetumpaan tiedon muo-

toon.  

- Toiminto; palvelujen suunnittelu, toteutus, käyttö ja arviointi. 

- Menetelmä; toiminnassa syntyneiden tietojen käsittelyyn, tallentamiseen ja välit-

tämiseen liittyvät toimintatavat. 

 

Maassamme terveydenhuollon tiedonhallinnan avulla pyritään toteuttamaan asiakas-

lähtöinen palvelujärjestelmä integroimalla erillisiä järjestelmiä ja yhtenäistämällä tietoja 

yhtenäisen asiakirjastandardin avulla. Suomessa yhteiseksi standardiksi on valittu HL7 

CDA R2 (Health level 7; Clinical Document Architecture – release 2). Valtakunnallinen 

terveydenhuollon sähköisten palveluiden tietojärjestelmäarkkitehtuuri hyödyntää HL7-

määrittelyjä1, ja esimerkiksi Potilastiedon arkkitehtuuri perustuu CDA-asiakirjamäärit-

telyihin. (Virkkunen et al. 2015a, 29.)   

 

4.1 Tiedonhallinnan tavoitteet ja vaatimukset   

Terveydenhuollon tiedonhallinnan tavoitteena on asiakaslähtöisen palvelujärjestelmän 

kehittäminen. Keskeisiä käsitteitä ovat kansalaiskeskeisyys, verkottunut toimintamalli 

sekä alueelliset ja kansalliset integroidut tietojärjestelmät. (Nykänen 2010.) Yhtenäinen 

kansallinen järjestelmä toteutetaan integroimalla erillisiä järjestelmiä kokonaisuudeksi, 

joka yhdistää kansalaiset, terveydenhuollon julkisen ja yksityisen sektorin palveluntar-

joajat, apteekit, vakuutusyhtiöt, Kelan ja lääketeollisuuden (Miettinen 2008, Muuvila 

2008). Yhteentoimivuus edellyttää toimittajariippumattomia komponentteja, sekä avoi-

met järjestelmät mahdollistavia ja kansainvälisesti hyväksyttyjä standardeja. (Mykkä-

nen et al. 2005, 3, 26–28.)  

                                                
1 http://www.hl7.fi/hl7-rajapintakartta/hl7-rajapintakartta-toteutustaso-hakemisto/ 

 

http://www.hl7.fi/hl7-rajapintakartta/hl7-rajapintakartta-toteutustaso-hakemisto/
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Järjestelmäratkaisujen tulee täyttää terveydenhuollon standardit, joihin kuuluvat ter-

veydenhuollon sisällölliset standardit ja toimintaa tukevat teknisluonteiset standardit. 

Sisällölliset standardit määrittelevät mm. käsiteltävät tietosisällöt, terminologiat, luoki-

tukset ja koodistot sekä toimintaprosessit ja laadun. (Mykkänen et al. 2005, 26–28.) 

Standardoitu yhtenäinen tiedon rakenteisuus mahdollistaa parhaita käytäntöjä kuvaavi-

en toimintamallien ja päätöksenteon tukijärjestelmien hyödyntämisen järjestelmien toi-

minnassa. (Miettinen 2008.) Sekä Virkkunen et al. (2015a, 13 14–15) että Harno ja 

Alkula (2008) luettelevat monia rakenteisen kirjaamisen etuja. Automaattisen päätök-

senteon tukemisen ja tietojärjestelmien välisen helpon tietojen siirron lisäksi rakentei-

suus auttaa tietojen linkittämisessä ja automaattisessa löytämisessä sekä hoidon laa-

dun ja saatavuuden, toiminnan vaikuttavuuden ja organisaatioiden välisen viestinnän 

tuloksellisuuden arvioinnissa. 

 

Tietojärjestelmäarkkitehtuurityön toisena tärkeänä tavoitteena on laajentaa kansalais-

ten mahdollisuutta asioida sähköisesti sosiaali- terveydenhuollon palvelujärjestelmien 

piirissä ja seurata itseään koskevia tietoja. Tietojen ajantasaisuus ja saatavuus ajasta 

ja paikasta riippumatta parantavat palvelun laatua ja turvallisuutta sekä tuovat taloudel-

lisia ja yhteiskunnallisia hyötyjä. (Hyppönen & Niska, 2008, Kanta 2014a.) Sähköiset 

palvelut vähentävät terveydenhuollon aika- ja paikkarajoitteita; ihmisten sijaan liikutel-

laan tietoa. Asynkronisten yhteyksien, videoneuvotteluiden ja kuvatiedostosiirtojen 

avulla voidaan osittain korvata henkilökohtaisia tapaamisia, sekä potilaan ja palvelun-

tarjoajan välillä että palvelujen tuotantojärjestelmän sisäisessä kommunikoinnissa esi-

merkiksi konsultoinneissa. (Lillrank & Venesmaa 2010, 185–188.) Ennen pitkää potilas-

tietojärjestelmät pystyttäneen liittämään toiminnanohjausjärjestelmiin, jolloin palvelutuo-

tantoon tarvittavia resurssitarpeita voitaisiin seurata entistä tarkemmin (Harno 2013). 

 

Terveydenhuollon tiedonhallinnan tavoitteiden saavuttaminen eli integroidun asiakas-

lähtöisen palvelujärjestelmän käyttöönotto parantaa tiedon ja toiminnan laatua. Kehitys-

työllä saavutettavat hyödyt eivät kuitenkaan ole heti nähtävissä; tietojärjestelmien hyö-

dyntäminen etenee vaiheittain erillisjärjestelmäsovelluksien käyttöönotosta askel aske-

leelta sovellusalueittain täydentyen kohti kattavaa kokonaisjärjestelmää. Myös tervey-

denhuollon sähköistämisestä saatavat hyödyt, hoidon laadun parantuminen ja työn 

tuottavuuden lisäys, saavutetaan vasta järjestelmäkehityksen riittävän korkealla kehi-

tystasolla järjestelmien toimiessa saumattomasti yhteen. (Harno 2013.) 
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4.2 Terveydenhuollon tietojärjestelmät 

Tietojärjestelmiä käytetään potilaiden tietojen hallintaan sekä lukuisiin muihin toimintoi-

hin, kuten potilashallintoon, tilastointiin ja ajanvaraukseen. Osaltaan järjestelmien kehi-

tystä ohjaa kansallisesti määritelty terveydenhuollon tietojärjestelmäarkkitehtuuri, joka 

mm. kuvaa Tiedonhallintapalvelun tietosisältönä olevat Kelan rekisteriin tallennettavat 

asiakirjat ja Tiedonhallintapalvelun kautta näytettävät rakenteiset tiedot. (Virkkunen et 

al. 2015a, 32, Hyppönen et al. 2009, Nykänen 2003, Nykänen 2010.)  

 

Kanta-palvelut sisältävät Reseptikeskuksen, Potilastiedon arkiston ja Tiedonhallinta-

palvelun. Kansalaisille suodaan mahdollisuus omien tietojen katseluun Omakanta-

liittymän kautta (Kanta 2014a).  Kanta-palveluihin liittyminen on tapahtunut vaiheittain. 

Apteekit liittyivät reseptijärjestelmään vuonna 2012, julkiset palveluntuottajat vuonna 

2013 ja yksityiset palveluntuottajat vuonna 2014. Potilastiedon arkistoon liittyivät julki-

set palveluntuottajat vuonna 2014 ja yksityiset palveluntuottajat liittyivät viimeistään 

1.9.2015. Vastaavasti Potilastiedon arkiston käyttöönotto etenee vaiheittain. (Winblad 

et al. 2012, 16–21, Reponen et al. 27–28.)   

 

Huovila et al. (2014, 12) ovat tiivistäneet terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurin nyky-

tilan vuodelta 2013. Suomessa oli tuolloin periaatetasolla saavutettu yhteinen tiedon-

hallintaa ja kokonaisarkkitehtuuria ohjaava lainsäädäntö, mutta yhteisesti ohjaavia ark-

kitehtuuriperiaatteita ei ollut. Edelleen palvelujen järjestämisrakenne on hajanainen, 

samoin prosessien yhdenmukaistaminen on alueellista. Kansalaisille tarkoitetut sähköi-

sen ajanvarauksen ja tiedonvaihdon palvelut eivät vielä ole yleisesti käytössä. Sähköi-

sen reseptin toiminta on yhdenmukaistettu, muutoin yhtenäiset toimintamallit ovat vä-

häisiä. Kansallisesti yhtenäisten tietorakenteiden käyttö on vaihtelevaa, potilastiedot 

ovat hajaantuneina alueellisiin ja paikallisiin tietovarantoihin. Järjestelmien toteutukses-

sa käytetään pääosin yhtenäisiä standardeja, vaikka toteutusteknologiat vaihtelevat. 

Käytössä on suuri joukko erillisiä järjestelmiä ja tiedonvaihto toimii hyvin vain alueelli-

sesti. Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut ovat käyttöönottovaiheessa.  

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon operatiivi-

sesta ohjauksesta ja koodistopalvelun sisällöstä. Kela vastaa Kanta-palveluiden tekni-

sestä toteutuksesta ja Lääketietokannasta. Kanta-palveluissa tarjotaan rajapinnat mm. 

sähköisen reseptin osalta terveydenhuollon ammattihenkilöille ja organisaatioille, sosi-

aalihuollon yksiköille, joissa esimerkiksi tehdään reseptejä apteekeille lääkkeen toimit-



43 
 

 

tamista varten. Kansalaisille tarjotaan mahdollisuus katsella reseptitietojaan Omakan-

nassa. (Virkkunen et al. 2015a, 17–19, 27–29, 96.) Huomattavaa on, että niin tervey-

denhuollon sisällä kuin myös muiden toimijoiden osalta reseptitietojen katselua ja käsit-

telyä rajoitetaan tiedon käyttöoikeuksiin perustuen (Vuokko 2015).  

 

Terveydenhuollon järjestelmien kehittäminen on vaativaa, eikä palvelujen sähköistämi-

nen ole edennyt ongelmitta (Winblad 2012, 20–23, 138). Eri palvelutuottajien järjestel-

mien yhteensopivuus ja liittyminen Reseptikeskukseen ja Potilastiedon arkistoon on 

haasteellista. Kanta-palveluiden käyttöönoton aikataulut ovat viivästyneet alkuperäises-

tä vuodelle 2011 suunnitellusta käyttöönotosta ja käyttöönotto on edelleen kesken. 

Potilastietojärjestelmätoimittajat vastaavat omien järjestelmiensä kyvykkyydestä liittyä 

Kantapalveluiden ja järjestelmien käytettävyydestä sekä toteuttavat Lääkityslistan osa-

na Tiedonhallintapalvelua omiin potilastietojärjestelmiin. (Reponen et al. 26, 112–113.) 

Organisaatiorajat ylittävää järjestelmien yhteistoimintaa vaikeuttaa osaltaan se, että 

potilastiedon järjestelmätoimittajia on useita ja eri sairaanhoitopiirit voivat käyttää paitsi 

eri järjestelmiä, myös saman järjestelmän eri versioita. On tyypillistä, että etenkin eri-

koissairaanhoidossa terveydenhuollon ammattihenkilöt käyttävät työssään useita eri 

järjestelmiä. (Harno 2013, Lääveri et al. 2011, Reponen et al. 2015, 136.) Eri järjestel-

mät eivät tue hoitoyksiköiden rajojen yli ulottuvien prosessien ohjausta eivätkä anna 

hoitoratkaisuja tukevaa päätöksenteon tukea (Harno 2013, Vänskä et al. 2014). On-

gelmat konkretisoituvat usein järjestelmien toiminnallisuuksien integroitumisen puuttei-

na sekä tiedonkulun ja hoidon jatkuvuuden heikkenemisenä potilaan siirtyessä toiseen 

organisaatioon hoidettavaksi (Reponen et al. 2015, 113, Mustajoki et al. 2014). 
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5 KANTA-PALVELU JA RESEPTIKESKUS 

Toiminnallisten vaatimustensa mukaan Kanta-pa ve uje  ”tu ee mahdo  istaa sähköis-

te  poti asasiakirjoje  käyttö,  uovuttami e , säi yttämi e  ja suojaami e ” (Hyppönen 

et al. 2009, 85). Kanta-palvelujen kokonaisuus esitetään kaaviossa 6. Terveydenhuol-

to- ja apteekkijärjestelmät voivat liittyä Kanta-järjestelmän käyttäjiksi viestinvälityspalve-

lujen kautta (STM 2006, 19–20). 

 

 

KAAVIO 6. Kanta-palvelujen sisältö (Huovila et al. 2014, 13 mukaillen) 

Kanta-palveluihin kuuluvat (Kanta 2014a, Virkkunen et al. 2015a, 20–23): 

- Potilastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu potilastietojen säilytykseen, luovu-

tusten hallintaan ja käyttämiseen 

- sähköinen resepti, Reseptikeskus ja Reseptiarkisto, sähköisten reseptien väli-

tykseen ja säilytykseen 

- Omakanta, käyttöliittymä resepti- ja kertomustietojen katseluun, hoito- ja elin-

luovutustahdon kirjaamiseen ja omien tietojen luovutusta koskevien suostumus-

tietojen hallinnointiin (ei vielä käytössä koko suunnitellulla sisällöllä) 

- lisäksi määrittelyvaiheessa on terveydenhuollon ammattihenkilöille tarkoitettu 

kevyt nettipohjainen käyttöliittymä Potilastiedon arkistoon ja Reseptikeskuk-

seen, jossa voi ensivaiheessa määrätä reseptejä. 
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Potilastiedon arkisto vastaanottaa, säilyttää, luovuttaa ja hävittää terveydenhuollon 

toimijoiden tuottamia sähköisiä asiakirjoja sekä tarjoaa tietoja potilaan tai asiakkaan 

voimassaolevaan suostumukseen perustuen. Kanta-palvelut antavat terveydenhuollon 

henkilöstölle välineen potilasta koskevien aiempien hoito- ja lääketietojen tutkimiseen 

yli organisaatiorajojen. Potilastiedon arkistoon tallentuvat potilastiedot terveydenhuollon 

yksiköiden tietojärjestelmistä, ja tiedot on arkistoitu palvelutapahtuma- ja rekisterinpitä-

jäkohtaisesti. Lääkitysmerkintöjen kirjaamisessa hyödynnetään valtakunnallista Lääke-

tietokantaa. Potilastiedon arkiston käyttö laajenee vaiheittain vaiheistusasetuksessa 

kuvatuilla sisällöillä. (Virkkunen et al. 2015a, 23–24, 89–90, Mäkelä-Bengs et al. 2015, 

25, L165/2012.)  

 

Keskitettyyn tietokantaan, Reseptikeskukseen tallennettava sähköinen resepti on lää-

kärin sähköisesti laatima ja allekirjoittama resepti, joka sisältää tarvittavat lääkemerkin-

tätiedot lääkkeen toimittamiseen. Reseptikeskuksen tiedot sekä lääkevalmisteiden tie-

dot sisältävä Lääketietokanta ovat kaikkien apteekkien ja terveydenhuollon toimintayk-

siköiden käytettävissä. Reseptikeskuksessa sähköiset reseptit ja niiden toimitustiedot 

säilyvät 30 kuukautta, minkä jälkeen ne siirtyvät Reseptiarkistoon säilytettäväksi 20 

vuoden ajaksi. (Kanta 2014a, Virkkunen et al. 2015a, 90–91.)  

 

Tulevaisuudessa arkistopalveluun sisältyy terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyt-

töön tarkoitettu Tiedonhallintapalvelu, joka tarjoaa potilasyhteenvetonäkymän keskei-

sistä potilaan hoidossa tarvittavista tiedoista. Tiedonhallintapalvelu mahdollistaa Poti-

lastiedon arkistoon ja Reseptikeskukseen tallennettujen tietojen potilaskohtaisen koos-

tamisen ja ajantasaisuuteen perustuvan ylläpidon sekä tiedon esittämisen lääkitysyh-

teenvetonäytöllä (Lääkityslista). Lääkityslista muodostetaan Potilastiedon arkistoon 

tallennettujen lääkemerkintöjen ja Reseptikeskukseen tallennettujen toimitustietojen 

metatietojen yhdistelmänä. (Virkkunen et al. 2015a, 23–28, 93–95.)   

 

Potilaat voivat tarkastella omia reseptitietojaan Omakanta-käyttöliittymäpalvelun kautta. 

Lainsäädännön mukaan potilaalla on oikeus kieltäytyä sähköisestä lääkemääräyksestä, 

jolloin kyseiseen reseptiin ja lääkkeen toimitukseen liittyviä tietoja ei talleteta Resepti-

keskukseen. Potilas voi niin halutessaan kieltää myös sähköisen reseptin näkymisen 

muilta kuin reseptin tehneeltä lääkkeen määrääjältä. Poikkeuksen tästä muodostavat 

PKV- ja huumereseptit, joiden näkyvyyttä potilas ei voi kieltää 1.1.2017 alkaen. (Vuok-

ko et al. 2014b, Kanta 2014a.)   
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5.1 Sähköisen reseptin toiminnallisuus 

Reseptikeskukseen tallentuvat potilastietojärjestelmässä tehtyjen reseptien tiedot. 

Sähköistä reseptiä käytetään julkisen terveyden- ja sairaanhoidon potilastietojärjestel-

mien lisäksi useiden muiden järjestelmien kautta. Näitä ovat: apteekkijärjestelmät, Kan-

taan liittyneiden yksityisten palveluntarjoajien järjestelmät ja niiden sosiaalihuollon yksi-

köiden järjestelmät, joissa tehdään reseptejä.  Reseptin käsittelyn vaiheita ovat resepti-

tietojen haku tai koostaminen ja katselu, reseptin tekeminen, reseptin korjaus, mitätöinti 

ja uudistaminen sekä lääkkeen toimittaminen apteekissa. (Mäkelä-Bengs et al. 2015, 

22–32, Huovila et al. 2014, 15, 17.) Kaaviossa 7 esitetään sähköisen reseptiin liittyvät 

tämän tutkimuksen kannalta keskeisimmät tietovirrat. 

 

 

 

KAAVIO 7. Sähköisen reseptin keskeisimmät tietovirrat (Huovila et al. 2014, 20 

                   mukaillen) 

 

Reseptin katselussa terveydenhoidon ammattilainen katselee potilaan reseptejä Re-

septikeskuksesta. Lääke määrätään potilaalle potilastietojärjestelmän avulla, ja lääk-

keen määräämisen yhteydessä potilaalle tai hänen puolestaan asioivalle luovutetaan 

sähköisen reseptin potilasohje. Lääkkeen määräystiedot tallentuvat potilaskertomuk-

seen, Potilastiedon arkistoon ja sähköisen reseptiasiakirjan osalta Reseptikeskukseen. 

Reseptin teossa hyödynnetään myös valtakunnallista Lääketietokantaa. Poikkeustapa-
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uksissa resepti, tai sen muutos voi olla kirjallinen tai puhelinresepti, jonka apteekki kir-

jaa Reseptikeskukseen. Apteekkien kirjaukset eivät kuitenkaan päivitä Potilastiedon 

arkistoa, mikä aiheuttaa ongelmia lääkitystiedon yhteneväisyydessä ja lääkitystiedon 

yhdistämisessä Potilastiedon arkistossa olevaan lääkkeen alkuperäiseen määräysmer-

kintään. Samalla tavoin Potilastiedon arkistoon liittymättömien terveydenhuollon toimi-

joiden tekemät reseptit tallentuvat vain Reseptikeskukseen, jonka tiedot ovat siten risti-

riitaisia Potilastiedon arkiston ja Tiedonhallintapalvelun lääkityslistan tietoihin nähden. 

Virheellisen tai väärän reseptin voi korjata jälkikäteen tai mitätöidä. Lääkemääräyksen 

voi uusia terveydenhuollon yksikkö potilaan pyynnöstä tai apteekin välittämän pyynnön 

kautta. Jatkossa potilas voi käyttää myös Omakanta-palvelua uudistamispyynnön esit-

tämiseen. Lääkkeen toimittamisen yhteydessä apteekkijärjestelmä hakee reseptin Re-

septikeskuksesta ja tallentaa siihen lääkkeen toimitustiedot. (Huovila et al. 2014, 17–

22, Mäkelä-Bengs et al. 2015, 30, 109, L251/2014, Peura 2014.)  

 

5.2 Reseptikeskuksen tietosisältö  

Reseptiasiakirja sisältää lääkkeiden toimittamisen kannalta välttämättömät tiedot. Re-

septiin sisältyy lääkkeiden toimitusmääräys apteekille ja asiakkaalle annettava sähköi-

sen reseptin potilasohje. Potilaskertomukseen tallennettava rakenteinen lääkemerkintä 

sisältää potilaan koko lääkemääräystiedon. Kun lääkkeen määrääjä tekee lääkkeestä 

lääkemääräyksen, potilastietojärjestelmä tavallisesti tukee häntä tietojen kopioimisessa 

reseptiasiakirjalle. Toisin sanoen lääkitystiedon tallennetaan kahteen paikkaan; potilas-

kertomusmerkintänä Potilastiedon arkistoon ja reseptitietojen osalta Reseptikeskuk-

seen. Vaikka sähköinen resepti on jo käytössä, rakenteisen lääkemerkinnän käyttöön-

otto on vaiheistettu Kanta-kehityksen seuraavaan vaiheeseen, joka tulee voimaan 

1.9.2016. (Mäkelä-Bengs et al. 2015, 13, 34–59.)  

 

Reseptillä olevia lääkemerkinnän tietoja ovat mm. merkinnän perustiedot kuten lääk-

keen yksilöivä tunniste, lääkkeen määrääjän tiedot, lääkevalmisteen laji, lääkkeen mää-

rä, lääkkeen käyttötarkoitus ja annostus, sekä lääkkeen muuttamiseen tai lääkityksen 

haittavaikutuskirjaukseen liittyvät tiedot. Reseptin tietoja reseptin tunniste ja versio, 

reseptin laji, voimassaolon päättymispäivä, lääkevaihtokielto ja kiellon syy, kirjallisen ja 

puhelinreseptin perustelu, uudistamiskielto, annosjakelun osoitin, viesti apteekille, poti-

laan tunnistamistieto, reseptin hoitolaji, työnantajan ja vakuutusyhtiön nimi. (Mäkelä-

Bengs et al. 2015, 34–59, Virkkunen et al. 2015a, 93–94.) 
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Lääkemääräykselle generoidaan lääkettä määrättäessä uusi lääkkeen yksilöivä tunnus, 

tai vahvistetaan jo olemassa olevan tunnisteen käyttö, jos kyseessä on lääkemääräyk-

sen muokkaaminen. Tunnistetieto tallennetaan kertomusmerkinnässä Potilastiedon 

arkistoon ja sähköisen reseptin tietona Reseptikeskukseen. Tunnisteen avulla saman 

lääkkeen tiedot voidaan yhdistää. Sama lääke on kyseessä, kun lääkkeen ainesosia 

luokitteleva ATC-koodi eli anatomis-terapeuttis-kemiallinen koodi pysyy samana ja kun 

lääkkeen käyttötarkoitus ei muutu. Sen sijaan esimerkiksi annostustietoja voidaan 

muuttaa. Lääkkeen yksilöivä tunniste pysyy samana kun resepti uusitaan uudistamis-

pyynnön tai kopioimisen kautta. Reseptiasiakirjalla on lisäksi omat tunnistetietonsa. 

Reseptin versio tunnistetaan sähköisen lääkemääräyksen alkuperäisen ja viimeisim-

män voimassa olevan tunnisteen ja versiointinumeron avulla. Tunnistetietojen avulla 

Potilastiedon arkiston ja Reseptikeskuksen tiedot voidaan yhdistää toisiinsa oikein val-

takunnallisessa Lääkityslistassa, kun Tiedonhallintapalvelu koostaa potilaan voimassa-

olevan kokonaislääkityksen listan potilastietojärjestelmässä näytettäväksi. (Mäkelä-

Bengs et al. 2015, 25–43, Virkkunen et al. 2015a, 94–96.) 

 

Kertomusmerkinnät kirjataan jatkuvana kertomuksena, mikä tarkoittaa, että muutoksis-

ta syntyy aina uusi merkintä kertomukseen. Reseptiasiakirjoja käsitellään sen sijaan 

versioimalla. Kun lääkkeen määrääjä jatkaa tai muokkaa lääkemääräystä, reseptitieto-

jen päivittäminen määräytyy reseptin tilan perusteella. Mitätöity tai uudistamiskiellossa 

oleva resepti voidaan aina kopioida uutta vastaavaa lääkemääräystä tarvittaessa uu-

den reseptin pohjaksi. Jos tehdään uusi lääkemääräys, joka koskee vielä osin tai koko-

naan toimittamatonta reseptiä, vanha lääkemääräys mitätöidään ja tehdään uusi resep-

ti. (Mäkelä-Bengs et al. 2015, 15, 28–29.) 

 

5.3 Käyttökokemuksia Reseptikeskuksesta ja sähköisestä reseptistä 

Käyttökokemusta sähköisestä reseptistä ja Reseptikeskuksesta on kertynyt, ja reseptin 

käytettävyydestä on tehty joitain tutkimuksia (Kivekäs et al. 2014, Peura 2014, Luukko-

nen et al. 2013, Vänskä et al. 2014, Vainiomäki et al. 2014). Reseptikeskuksen tietosi-

sällön laatua ei ole kuitenkaan aikaisemmin tutkittu. 

 

Perusterveydenhuollon lääkäreille suunnatun kyselytutkimuksen mukaan sähköinen 

resepti koettiin hyödylliseksi ja helppokäyttöiseksi – se nopeuttaa reseptin tekemistä. 

Sähköisen reseptin ansiosta lääkkeiden väärinkäyttöä voidaan seurata aiempaa pa-

remmin ja voidaan seurata, onko potilas hakenut lääkkeet apteekista. (Kivekäs et al. 
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2014.) Tietojärjestelmien käyttöliittymätoteutuksen avulla pyritään helpottamaan resep-

tin tekemistä ja muokkaamista, mutta potilastietojärjestelmien joustamattomuus rajoit-

taa toimintaa joissain tapauksissa, mm. reseptien uudistamisissa ja muuttamisissa. 

(Peura 2014, Kivekäs et al. 2014). Järjestelmien toiminnassa havaittuja ongelmia pyri-

tään korjaamaan ja mm. reseptiin uudistamiseen liittyviä ratkaisuja päivitetään yhä, 

mutta uusien kirjaamiskäytäntöjen sisäistäminen ottaa oman aikansa. Lääkärin näkö-

kulmasta reseptitoteutuksen yksi ongelma on se, että reseptin uudistamisen, muutta-

misen tai mitätöimisen epäonnistumisesta ei aina saa ilmoitusta. Reseptikeskuksen ja 

potilastietojärjestelmien välinen yhteys toimii heikosti, mikä vähentää Reseptikeskuk-

sen tehokasta hyödyntämistä lääkehoidon hallinnassa. (Kivekäs et al. 2014, Vainiomä-

ki et al. 2014.)   

 

Apteekkijärjestelmien kannalta on havaittu kehittämistarpeita määrittelyissä, järjestel-

mien käytettävyydessä ja toimintatavoissa. Yksi apteekkitoimijoiden havaitsema on-

gelma on sähköisen reseptin potilasohjeen puuttuminen, kun asiakas saapuu apteek-

kiin. Jos lääkäri ei ole antanut potilaalle lain edellyttämää sähköisen reseptin potilasoh-

jetta, asiakas ei välttämättä ymmärrä saaneensa reseptiä. Tämän vuoksi asiakkaat 

saattavat käydä apteekissa tarkistamassa, ovatko saaneet reseptin vai eivät. (Peura 

2014.) Sähköisen reseptin potilasohje on laissa määritelty pakolliseksi ja aina tulostet-

taviksi (L61/2007), mutta Kelan määrittelyissä potilasohjeen tulostamista ei ole määri-

telty tarpeelliseksi (Kanta 2015c). Toinen ongelma syntyy, kun apteekeissa korjataan 

epäselviä tai väärin kirjattuja annosohjeita. Apteekeissa tehdyt korjaukset eivät tallennu 

alkuperäiseen Potilastiedon arkistoon tallennettuun lääkkeen määräysmerkintään, vaan 

ainoastaan Reseptikeskukseen. (Peura 2014.) Tämä aiheuttaa ristiriitaisuutta Potilas-

tiedon arkistoon ja Reseptikeskukseen tallennetuissa tiedoissa (Mäkelä-Bengs et al. 

2015, 30). 

 

Väärä lääkemuoto reseptillä on myös mahdollinen virhe, sillä lääkemuodon kirjaami-

seen tarkoitettu tietokenttä on ensimmäisissä reseptin sanomamäärittelyissä määritelty 

liian lyhyeksi. Tällöin lääkemuoto voi jäädä lääkkeen määräämistilanteessa näkymät-

tömiin tai vajaaksi. Reseptimääritysten käsitteistö perustuu lakiin, eikä terveydenhuol-

lon käytäntöihin, minkä vuoksi osa sähköiseen reseptiin liittyvää terminologiaa on käyt-

täjillekin vierasta. Esimerkiksi reseptien muuttamisessa, mitätöinnissä ja uudistamises-

sa tapahtuu tulkintavirheitä ja epäselvyyksiä. Uusittavat reseptit saattavat myös hävitä 

järjestelmästä, jos uudistamispyyntöä ei terveyskeskuksessa ehditä käsitellä kahdek-
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san päivän määräajan kuluessa. (Peura 2014, Luukkonen et al. 2013.) Nämä tutkimus-

tulokset heijastavat kuitenkin vielä muutosvaiheen eli käyttöönoton aikaisia kokemuk-

sia, eivät vielä rutinoitunutta käyttöä. Reseptin toiminnallisuuden ja käytettävyyden ar-

viointiin tarvitaankin tämän vuoksi lisäaikaa, jotta voitaisiin arvioida sähköisen reseptin 

todelliset vaikutukset terveydenhuollon toimintamalleihin ja kirjauskäytäntöihin. (Vuokko 

2015.) 

 

Sähköisen reseptin puutteena koetaan tietojen yhteiskäyttöisyyden heikkous, sillä säh-

köinen resepti ei toimi tällä hetkellä yhteen koneellisen annosjakelun kanssa, eikä ap-

teekeilla ole riittäviä valtuuksia katsoa lääkemääräyksiä alkuperäisiä Potilastiedon ar-

kistosta annosjakelun tarpeita vastaten. (Peura 2014, Luukkonen et al. 2013.) Raken-

teisen annostuksen päivittäminen osaksi reseptitietoja tuo tähän tilanteeseen selkeän 

parannuksen. Rakenteisesta annostustiedosta huolimatta, annosjakelutiedon ajan-

tasainen ylläpito sekä kertomustietoihin että Reseptikeskuksen tietoihin yhden kirjauk-

sen periaatteella ei kuitenkaan toteudu nykyisen lainsäädännön mukaisten käyttöoike-

uksien pohjalta. Apteekkien oikeuksia Reseptikeskuksen tietoihin voidaan laajentaa 

vain lainsäädäntöä muuttamalla. (Mäkelä-Bengs et al. 2015, 57.)  

 

5.4 Reseptikeskuksen ja sähköisen reseptin jatkokehitys 

Tunnistettujen kehitystarpeiden valossa, sähköisen reseptin toiminnallisuus vaatii edel-

leen jatkokehittelyä havaittujen puutteellisuuksien korjaamiseksi. Ylimääräistä työtä 

vaativa mahdollinen tiedon kaksoiskirjaaminen moneen paikkaan, arkkitehtuuriratkai-

suna kallis kahteen tietovarantoon päällekkäisen tiedon tallentaminen ja eri tietovaran-

tojen tietojen ristiriitaisuuksia aiheuttavien poikkeustapauksien käsittely sekä käyttöoi-

keuksien rajoitusten purkaminen tulee jatkokehityksessä muuttaa tukemaan lääkitys-

tiedon tehokasta ja käyttäjälle vaivatonta yhteiskäyttöisyyttä. (Vuokko 2015.) Vuoteen 

20202 mennessä toteutettavien toiminnallisten määrittelyjen (Mäkelä-Bengs 2015) mu-

kainen lääkemääräyksen tietosisältö siihen sisältyvine luokituksineen lisää osaltaan 

tiedon ajantasaisuutta ja yhtenevyyttä Lääkityslistalla. 

 

Kanta-käyttöönoton edetessä seuraavaan kehitysvaiheeseen lääkemerkinnän ajan-

tasaisuutta ilmaisevan lääkemerkinnän synkronointitiedon perusteella järjestelmä voi 

päätellä, onko yksittäisen lääkkeen viimeisin päivitetty tieto saatavilla kertomusmerkin-

nöistä vai Reseptikeskuksesta. Lääkkeen määräysmerkintöihin ja reseptitietoihin tallen-
                                                
2
 Kirjoitushetkellä vaiheistusasetuksen muutoksen viimeisimmän tiedon mukaan (Vuokko 2015). 
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tuva lääkemerkinnän synkronointikoodi osoittaa järjestelmätasolla, onko muuttuneet 

tiedot talletettu sekä Potilastiedon arkistoon että Reseptikeskukseen tai vain toiseen 

rekisteriin. Potilastietojärjestelmä voi synkronointikoodin perusteella esittää molemmis-

ta lähteistä koostetut tiedot oikein, viimeisin muutos päällimmäisenä Lääkityslistalla. 

Riittävät käyttöoikeudet saanut käyttäjä voi päivittää synkronointikoodien perusteella 

esiin tulleet ristiriitaisuudet ajantasaisiksi.  (Mäkelä-Bengs et al. 2015, 94–96, Vuokko 

2015.) 

  

Reseptitietojen ulkopuolelle jää lääkkeen tai kokonaislääkityksen tarkistamiseen liittyvät 

tiedot. Jatkossa reseptitietojen ajantasaisuutta edistää myös lääkityksen ja yksittäisten 

lääkkeiden tarkistusmerkintöjen tallentuminen Potilastiedon arkistoon, mistä Tiedonhal-

lintapalvelu koostaa tarkistuksiinkin liittyvät tiedot Lääkityslistalle. Lääkkeen määräys-

merkinnässä olevaan tarkastuspäivätietoon merkitään lääkärin suorittama lääkityksen 

tarkistus, joko osalle lääkehoitoa tai koko listaa koskien. Lääkäri voi tehdä tarkistuksen 

edellyttämät muutokset suoraan kertomusmerkintään muutoksen perusteluineen.  Kun 

tarkistus koskee esimerkiksi reseptilääkkeen lopettamista tai annostuksen muutosta, 

muutostiedot päivitetään myös Reseptikeskukseen. (Mäkelä-Bengs et al. 2015, 62–63,  

88–89, Vuokko 2015.) 

 

Annoskirjauksen rakenteen tarkempi määrittäminen edistää myös tiedon yhtenevyyttä. 

Lääkkeen annostustieto tulee kirjata mahdollisuuksien mukaan rakenteisessa muodos-

sa, jolloin syöttökoodin avulla voidaan järjestelmätasolla tuottaa myös tekstimuodossa 

olevan annostustieto lääkkeen määrääjän kirjaamasta lyhyestä muodosta. Rakentei-

sesti kirjattua annostustietoa voidaan lisäksi siirtää automaattisesti potilaalle lääkkeen 

käytön ohjeeseen ja esimerkiksi koneellisen annosjakelun käyttöön. (Mäkelä-Bengs et 

al. 2015, 54–55, 98–99, Vuokko 2015.)     

 

Omakannan palveluihin on jatkossa tarkoitus ottaa käyttöön reseptin uudistamismah-

dollisuus ja mahdollisuus katsella kattavasti omia lääkitystietoja. Tällä hetkellä kansa-

laisilla on vain osittainen näkymä lääkitystietoonsa Omakannassa, sillä siellä on katsel-

tavissa ainoastaan reseptilääkkeet. Myöskään reseptin uudistaminen Omakannan 

kautta ei ole vielä käyttöönotettu toiminto, vaan reseptin uudistaminen vaatii edelleen 

kansalaisen yhteydenoton esimerkiksi apteekkiin tai terveydenhuollon ammattihenki-

löön. (Vuokko 2015.) 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimuksen empiriaosassa kartoitetaan Reseptikeskuksen lääkkeen määräys- ja toi-

mitustietojen laatua tiedon yhteneväisyyden, ajantasaisuuden ja oikeellisuuden perus-

teella. Tutkimusluvan ja tutkimusaineiston tilaajana sekä rekisterinpitäjänä on THL, joka 

hyödyntää tutkimustulosta Kanta-tietovarantoihin kertyvän tiedon laatuarvioinnissa ja 

seurantasuunnitelman laadinnassa. 

 

6.1 Tilastollinen tutkimus 

Ilmiöihin liittyviä lukumääriä ja prosenttiosuuksia voidaan selvittää kvantitatiivisessa 

tilastollisessa tutkimuksessa, jonka tarkoituksena on muodostaa kuva havaintoaineis-

tosta, siinä olevista säännönmukaisuuksista ja vaihteluista (Grönroos 2003, 18). Tämä 

tavoite pyritään saavuttamaan myös Reseptikeskuksen tietosisällön laatua kartoitta-

vassa tutkimuksessa. Kvantitatiivinen menetelmä soveltuu hyvin tutkimuksen toteutus-

tavaksi, sillä hyvin suuresta perusjoukosta poimittu, valmiina matriiisimuodossa saatu 

tutkimusaineisto on laaja, muuttujia on paljon ja havaintojen määrä on suuri. Tietosisäl-

lön laatua kartoitetaan kuvailevalla deskriptiivisellä tutkimuksella, jonka menetelmien 

avulla reaalimaailmasta kerätty numeerinen tai kvantitatiivinen aineisto voidaan esitellä 

havainnollisesti ja tehokkaasti mm. taulukoiden, diagrammien ja tunnuslukujen avulla 

(Laininen 2000, 1).  

 

Tilastollisen tutkimuksen kohteena on reaalimaailmaan kuuluva perusjoukko eli popu-

laatio, josta otantatutkimuksessa tutkitaan pieni osajoukko eli otos – sen sijaan koko-

naistutkimuksessa kohteena on koko perusjoukko. Satunnaisuuteen perustuvassa 

otantamenetelmässä kaikilla tilastoyksiköillä on yhtä suuri todennäköisyys tulla valituksi 

otokseen, kun taas harkinnan perusteella muodostettu otanta tuottaa perusjoukkoa 

edustavan näytteen. Tutkittavan satunnaisotoksen tulee olla riittävän suuri ja edustava, 

jotta otantatutkimuksen perusteella johdetut päätelmät voidaan yleistää perusjoukkoon. 

Reaalimaailman tilastolliseen kuvaamiseen liittyy aina epävarmuutta ja satunnaisuutta, 

joka voi aiheutua itse ilmiöstä tai se voi olla seurausta menetelmästä, jolla tutkimuksen 

kohteet on valittu. Kuvailevassa tutkimuksessa tulosten tarkkuus, luotettavuus ja yleis-

tettävyys ovat keskeisiä tavoitteita. (Heikkilä 2014, 12–14, Laininen 2000, 1–7, 14–16, 

Holopainen et al. 2004, 15.) Reseptikeskuksen tietosisällön laatua ei ole aiemmin arvi-

oitu tutkimuksissa, joten ennakko-olettamuksia tiedon laadusta hypoteesien pohjaksi ei 

ole. Kartoittavassa ja kuvailevassa tutkimuksessa ei yleensäkään aseteta tilastollisessa 
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tutkimuksessa muutoin tavanomaisia, aiempiin tutkimuksiin tai teorioihin perustuvia 

hypoteeseja eli olettamuksia, joiden todenmukaisuutta analyysien avulla pyritään todis-

tamaan (Hirsjärvi et al. 2009, 158). 

 

6.2 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

Tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä kuvataan eri tavoin, kuten mittausten reliabili-

teetin eli toistettavuuden ja validiteetin eli pätevyyden avulla. Mittari on reliaabeli, jos 

mittaustulos ei muutu, kun mittaus toistetaan. Tutkimuksen reliabiliteetti vähenee, jos 

liian pieni otoskoko, epäedustava otos tai suuri kato eli vastaamattomuus lisää tulosten 

sattumanvaraisuutta. Validius tarkoittaa tutkimusmenetelmän tai mittarien kykyä mitata 

sitä, mitä on tarkoitus mitata. Validi eli oikea mittari esittää mittauksen kohteena olevaa 

ominaisuutta oikein, merkityksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Perusjoukon ja otok-

sen, sekä mitattavien käsitteiden, muuttujien ja mittareiden tarkka määrittely lisää tut-

kimuksen validiutta. (Hirsjärvi 2009, 231–233, Heikkilä 2014, 27–29, Mellin 2006, 22.)  

Kaavio 8 kuvaa teoreettisten käsitteiden operationalisointiin eli käsitemäärittelyyn ja 

mittareiden luomiseen liittyviä ongelmia. 

 

 
 

KAAVIO 8. Validiteetti- ja reliabiliteettiongelmat (Holopainen et al. 2004, 28 mukaan) 

 
Holopainen et al. (2004, 15–16, 28) mukaan teoreettisten käsitteiden mittaamiseen 

tarvitaan käsitteiden ominaisuuksia kuvaavia tunnuslukuja tai mittareita, joiden käytet-

tävyys vaihtelee eri tutkimustilanteissa. Tutkimuksen pätevyys eli validiteetti edellyttää 

käsitteiden ja mittareiden virheetöntä määrittämistä, kun taas tutkimustulosten toistet-

tavuus eli reliabiliteetti saavutetaan mittareiden ja tulosten luotettavuudella. Riittävän 

laaja aineisto takaa samanaikaisen reliabiliteetin, kun taas eriaikainen reliabiliteetti 

edellyttää eri aikoina tehtyjen mittausten stabiilisuutta (Järvinen & Järvinen 2004, 163). 
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6.3 Tutkimusaineiston poiminta 

Tutkimuksen perusjoukkona ovat Reseptikeskukseen talletetut reseptien tiedot, joista 

Kela on toteuttanut aineiston kokoamisen THL:n tilauksesta. Tutkimussuunnitelman 

mukaan aineistoon poimitaan n. 600 sellaista potilasta, joiden reseptitietoihin on mar-

raskuun 2014 aikana tehty muutoksia eli reseptin mitätöintejä, korjauksia tai uudista-

mispyyntöjä. Suunnitelman mukaan aineisto kattaa tutkimukseen valittujen potilaiden 

kaikki sähköisiä reseptejä koskevat tiedot vuosilta 2012–2014. Verrokkiaineistossa on 

vuosilta 2012–2014 reseptitiedot 600 potilaalta, joiden tietoja ei ole muutettu marras-

kuussa 2014. Aineistoon sisältyviä tietoja ovat: anonymisoitu potilaan tunnistetieto, 

asiakirjan tunniste, organisaatioyksikkö, määrätyn valmisteen ATC-koodi, nimi, käyttö-

tarkoitus, vahvuus, määrätty määrä, annostusohje sekä lääkkeen määräämiseen teh-

dyt sähköisen reseptin määräämis-, muuttamis- ja toimitustiedot. Tarkemmin tutkimus-

aineiston tietosisältö selitteineen esitetään liitteessä 1. 

 

Reseptikeskuksen tietosisällössä olevan organisaatioyksikön tunnisteen 

(CDA_REP_ORG_ID) avulla ja Sote-organisaatiorekisteriä sekä Apteekkirekisteriä 

käyttäen aineiston tiedot on jaettu organisaatiolajeihin: julkisiin ja yksityisiin terveyden-

huollon toimijoihin sekä apteekkeihin. Rekisteripitäjärekisterin kautta julkisen tervey-

denhuollon organisaatiot on voitu yhdistää omiin sairaanhoitopiireihinsä. Organisaatio-

yksikön tunniste ei tuota jaottelua perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksi-

köihin, eikä tätä tietoa saa suoraan terveydenhuollon organisaatiorekistereistä.  Tutki-

musaineistoon sisältyvän lääkärien erikoisalakoodin perusteella vain 15 % aineistosta 

on voitu jakaa yleislääketieteen ja erikoishoidon piiriin kuuluviin reseptitietoihin.  

 

6.4 Aineiston analysointi 

Tutkimusaineiston analysoinnissa käytettiin SAS 9.3 -ohjelmistoa graafisen SAS Enter-

prise Guide 5.1 -käyttöliittymän avulla, apuna oli myös Microsorfin Excel 2013 -

taulukkolaskentaohjelmisto. Suurin osa aineiston muuttujista on laatuero- eli nominaa-

liasteikon muuttujia, jotka voidaan erolla toisistaan vain laadullisesti. Näitä muuttujia 

voidaan kuvata havaintojen frekvensseillä ja keskiluvulla moodi. Nominaaliasteikon 

muuttujien välisiä riippuvuuksia ja tutkimusaineiston homogeenisuutta voidaan arvioida 

mm. ristiintaulukoimalla. (Metsämuuronen 2009, 355–363.) Aineiston yleisimmistä ar-

voista saadaan kuva frekvenssijakaumien avulla (Grönroos 2003, 18).  Analyysin tulok-

set esitetään kaavioina, taulukkoina ja tekstinä.    
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6.5 Aineiston kuvaus 

Aineistoon poimitulle 596 potilaalle on tehty 76411 reseptikirjausta. Muutamat varhai-

simmat kirjaukset ovat vuodelta 2010 ja viimeisimmät 11656 kirjausta vuodelta 2015. 

Yli 30 kuukautta vanhemmat sähköiset reseptit ja niiden toimitustiedot eivät siis ole 

siirtyneet pois Reseptikeskuksesta Reseptiarkistoon säilytettäviksi (Kanta 2014a). Vii-

meisin kirjauspäivä aineistossa on 13.5.2015, jolloin on tehty 24 kirjausta. Aineistossa 

suurin yksittäisen potilaan tapahtumamäärä on 1889 kirjausta, potilaskohtainen kir-

jausmäärien mediaani on 99 ja keskimäärin kirjauksia on 127 potilasta kohden. Aineis-

ton jakautuminen eri vuosille esitetään taulukossa 1.   

 

TAULUKKO 1. Tutkimus- ja verrokkiaineiston vuosijakauma 

Tapahtuma- 
vuosi 

Apteekki Julkinen Yksityinen 
Aineisto 
yhteensä 

Verrokki- 
aineisto 

2010 
4 

50.00 
4 

50.00 
 
 

8 
 

2 
 

2011 
203 

52.19 
186 

47.81 
 
 

389 
 

100 
 

2012 
3407 

58.70 
2396 

41.28 
1 

0.02 
5804 

 
2175 

 

2013 
14107 
62.09 

8561 
37.68 

54 
0.24 

22722 
 

9246 
 

2014 
22938 
64.02 

12336 
34.43 

558 
1.56 

35832 
 

19832 
 

2015 
7935 

68.08 
3524 

30.23 
197 

1.69 
11656 

 
7972 

 

Yhteensä 48594 27007 810 76411 39327 

  

Tutkimusaineiston kirjauksista suurin osa, 63,6 % on apteekkien tekemiä. Julkisessa 

terveydenhuollossa on tehty suurin osa sähköisen potilaskertomusjärjestelmän kautta 

luoduista kirjauksista (35,3 % aineistosta) – yksityisten organisaatioiden osuus on vain 

1 % reseptisanomista, vaikka THL:n vuodelta 2011 olevan tiedon mukaan "yksityiset 

terveyspalvelut kattavat noin viidenneksen kaikista lääkärivastaanottokäynneistä" (THL 

2011). Aineisto kuvastaa tältä osin Kanta-palveluiden liittymisaikatauluja, joissa yksi-

tyisten palvelunantajien liittyminen on alkanut vuodesta 2014 alkaen. Lisäksi voidaan 

olettaa, että julkisessa terveydenhoidon piirissä on enemmän pitkäaikaissairaita ja jat-

kuvien reseptilääkkeiden osuus olisi siten yksityistä sektoria suurempi, mikä vaikutta-

nee myös reseptikirjausten suhteelliseen määrään aineistossa.  
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Verrokkiaineistossa 600 potilaan sähköisten reseptitapahtumien kokonaismäärä on 

39327 tapahtumaa vuosina 2010–2015; suurin osa (79 %) tapahtumista on vuosilta 

2012–2014. Verrokkiaineistossa reseptisanomat kuuluvat potilaille, joilla ei ole muutet-

tuja reseptitietoja marraskuussa 2014. Potilaskohtainen keskimääräinen tapahtuma-

määrä on 65,5 kappaletta ja mediaani on 36, suurin yksittäisen potilaan tapahtuma-

määrä on 992. Apteekkien kirjaamia reseptisanomia verrokkiaineistossa on 23356 ta-

pahtumaa (59,4 %), tutkimusaineistossa apteekkien tekemien kirjauksien osuus on 

63,6 % tapahtumista.  

 

Reseptitiedoissa reseptisanoman tyyppi esitetään THL:n Koodistopalvelun mukaisesti 

luokiteltuna (Liite 2). Taulukossa 2 esitetään tutkimus- ja vertailuaineistossa esiintyvät 

reseptisanomatyypit.   

 

TAULUKKO 2. Tutkimus- ja verrokkiaineiston jakautuminen reseptisanomatyypeittäin 

Koodi Sanomatyyppi Aineisto % Verrokit % 

1 Lääkemääräys      20616 26,98 13168 33,48 

10 Lääkemääräyksen  toimitus 35490 46,45 18516 47,08 

11 
Lääkemääräyksen toimituksen 
mitätöinti 

1281 1,68 547 1,39 

12 
Lääkemääräyksen toimituksen 
korjaus 

730 0,96 424 1,08 

16 Annosjakelu 161 0,21 117 0,3 

17 Annosjakelun purku 24 0,03 12 0,03 

18 Toimitusvarauksen purku 7242 9,48 2715 6,9 

2 Lääkemääräyksen mitätöinti 423 0,55 250 0,64 

3 Lääkemääräyksen korjaus 321 0,42 183 0,46 

6 Lääkemääräyksen varaus 278 0,36 161 0,41 

7 
Lääkemääräyksen varauksen 
purku 

9 0,01 7 0,02 

8 Uudistamispyyntö 9711 12,71 3169 8,06 

9 Uudistamispyynnön vastaus 125 0,16 58 0,15 

 Reseptisanomia yhteensä 76411 100 39327 100 

 

Aineistossa yleisimmät reseptisanomat ovat lääkemääräyksen toimitus (46,45 % tapah-

tumista) ja lääkemääräyksen luonti (n. 27 %). Uudistamispyyntö on myös yleinen sa-

nomatyyppi sekä tutkimus- että verrokkiaineistossa. Lääkemääräyksen lukitukseen, 

lääkemääräyksen lukituksen purkuun, potilasohjeen muodostamiseen tai lääkemäärä-

ysten yhteenvetoon liittyviä tapahtumia ei aineistoon sisälly.  

 

Tutkimusaineiston jakautuminen erilaisten toimintayksiköiden kesken esitetään liitteen 

3 ensimmäisessä taulukossa. Lääkemääräyksistä yli 96 % on julkisen terveydenhuollon 
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piirissä tehtyjä, samoin korjauksista (n. 94 %) ja mitätöinneistä useimmat (96 %) ovat 

julkisen terveydenhuollon kirjauksia. Lääkemääräyksien uudistamispyynnöistä 34,6 % 

on kirjattu apteekeissa, 64,6 % julkisessa terveydenhuollossa ja vain vajaa 1 % yksi-

tyisten terveyspalvelujen piirissä. Liitteen 3 toisessa taulukossa esitetään eri ammatti-

ryhmien rooli reseptien käsittelyssä. Laillistetut lääkärit tekevät suurimman osan lää-

kemääräyksistä (58 %), lääkemääräysten mitätöinneistä (56 %) ja korjauksista (58 %). 

Laillistettujen erikoislääkärien osuus on n. 30 % lääkkeen määräämis-, mitätöinti- ja 

korjauskirjauksista. Farmaseutit hoitavat reseptien toimitukset, toimitusten mitätöinnit ja 

korjaukset sekä annosjakelukirjaukset, varaukset, toimitusvarausten purkamiset ja uu-

distamispyynnöt. Sen sijaan aineistossa lukumäärältään vähäiset annosjakelun purku-

kirjaukset ovat proviisorien tekemiä. Sairaanhoitajien osuus lääkkeen määräämisessä, 

lääkemääräysten toimituksessa ja toimitusten mitätöinnissä on pieni. 

 

Tutkimusaineistoon on poimittu potilaiden reseptitietoja Manner-Suomen kaikkien 20 

sairaanhoitopiirin alueelta. Sairaanhoitopiirit luetellaan liitteen 2 neljännessä taulukos-

sa. Kaavio 9 kuvaa julkisen terveydenhuollon piiristä poimitun tutkimusaineiston jakau-

tumista eri sairaanhoitopiireihin. Apteekkien ja yksityisten terveyspalvelujen alueellinen 

jako ei liene hyödyllinen tutkimuksen kannalta, sillä palvelujen tarjoajat ovat usein val-

takunnallisia toimijoita, joilla on samanlaiset toimintamallit ja tietojärjestelmät kaikkialla 

Suomessa. 

 

KAAVIO 9. Aineiston jakautuminen sairaanhoitopiireittäin 
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Julkisen terveydenhuollon toimijoiden tuottamia reseptisanomia on tutkimusaineistossa 

eniten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelta (HUS 24 %) ja Varsinais-

Suomen sairaanhoitopiiristä (VSSHP 14 %). Liitteen 3 kolmannessa taulukosta näh-

dään, kuinka reseptien korjauksien ja mitätöintien suhteelliset määrät eroavat huomat-

tavasti eri sairaanhoitopiireissä. Lapin sairaanhoitopiirissä (LSHP) tehdyistä kirjauksista 

4,7 % on reseptien mitätöintejä ja yli 2 % on korjauksia, kun keskimäärin korjauksia on 

1 % ja mitätöintejä on 1,5 % sairaanhoitopiireissä tehdyistä kirjauksista. Reseptien kor-

jausten määrä on keskimääräistä suurempi myös Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin 

(PKSHP) alueella, jossa korjauksia on 2,45 % kirjauksista. Sen sijaan Keski-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (KPSHP) reseptikorjauksia ei ole lainkaan. Korjaussa-

nomien puuttuminen on huomionarvoinen seikka, ovathan korjaus-, mitätöinti- ja uudis-

tuspyyntötapahtumat olleet aineiston poiminnan lähtökohtana. 

 

Lääkärin erikoisalan ilmoittava koodi on vain 15 %:ssa reseptiaineistoa.  Näiden 11836 

reseptitiedon perusteella voidaan todeta että, aineistossa suurin osa eli 67 % julkisen 

terveydenhuollon reseptisanomista ja 77 % apteekkien kirjaamista reseptisanomista 

liittyy yleislääketieteeseen. Yksityisen terveydenhuollon tekemissä resepteissä useim-

mat erikoisalatiedot on kirjattu 86- ja 76-alkuisilla koodeilla (liite 3 neljäs taulukko). 

 

ATC-koodilla on keskeinen merkitys lääkkeen määräämisessä, sillä potilaalla saa olla 

kerrallaan voimassaolevana vain yksi samaa vaikuttavaa ainetta sisältävä eli samalle 

ATC-koodille kirjattu resepti. (ATC-pääluokat liitteen 2 viidennessä taulukossa.) Poik-

keuksellisesti sama ATC-koodi voi olla voimassa useammalla reseptillä, jos resep-

tisanomilla on eri VRN-koodi, eli lääkkeen pakkauskoko, lääkemuoto ja/tai lääkevah-

vuus ovat erilaiset. Yleisimmin tutkimusaineiston reseptikirjaukset koskevat ATC-

luokkaan N kuuluvia hermostoon vaikuttavia lääkkeitä; eniten käytetylle koodille 

(N02BE01) on tehty 2073 kirjausta. Apteekkien tekemistä reseptikirjauksista 31 %, jul-

kisen sektorin kirjauksista lähes 33 % ja yksityisten toimijoiden resepteistä 22 % käsit-

televät N-luokan lääkeaineita. Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä (PKSHP) 44,6 % 

reseptikirjauksista liittyy ATC-luokkaan N, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä (PSSHP) 

vastaavia kirjauksia on 26,2 %. Liitteen 3 viidennessä taulukossa nähdään reseptikirja-

usten jakautuminen eri ATC-luokkien kesken. Aineistossa olevista 6653 pysyvän lääki-

tyksen kirjauksista 33.5 % on hermostoon vaikuttavien lääkkeiden (N-luokka) kirjauk-

sia, n. 26 % sydän- ja verisuonitautien lääkkeiden (ATC-luokka C) ja runsaat 14 % ruu-

ansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeiden (ATC-luokka A) 
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kirjauksia.  Tietosisällön laadullisia eroja voi arvioida puuttuvien ATC-koodien määrällä 

lääkkeitä koskevia reseptejä tarkasteltaessa (tarkemmin sivuilla 64 ja 65).   

 

Käytettyjen ATC-koodien osuuksiin liittyviä sairaanhoitopiirien välisiä eroja ei voida 

yleistää, sillä otokseen poimittujen potilaiden reseptihistoriat poikkeavat toisistaan ja 

yksittäisen potilaan poikkeuksellisen suuri reseptimäärä vaikuttaa paljon kokonaisuu-

teen. Liitteen 3 ensimmäisessä ja toisessa kaaviossa nähdään lääkevalmisteiden ATC-

luokkiin jakautuminen Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiireissä. Kaavi-

oissa potilastunnuksia on ryhmitelty muutaman tunnuksen ryhmiin, mutta poti-

las(ryhmä)kohtaisista eroista voidaan havaita yksittäisten reseptihistorioiden vaikutuk-

set sairaanhoitopiirikohtaisiin lääkevalmisteita koskeviin tietoihin. 

 

Korjattujen, mitätöityjen tai uudistettavien reseptien ketjuttamiseen liittyy Lääkemäärä-

yksen versio -tieto (CDA_VERSIONNUMBER), viittaustieto korvattavaan asiakirjaan 

(CDA_APND_ID) sekä viittaustiedot reseptille tehtyihin tilamuutoksiin 

(CDA_ADDENDUM_REFERENCE), jossa määritysten mukaan tulee näkyä ketjutettu-

jen asiakirjojen tunnistetiedot pilkulla eroteltuina. Aineistossa reseptien ketjutusta ei 

tilamuutosten viittaustiedon perusteella paljoa esiinny, sillä kaikki käytetyt 

CDA_ADDENDUM_REFERENCE -kentät sisältävät vain yhden viittaustiedon. Resep-

tien vähäinen versionumerointi ei anna viitteitä pitkien versioketjujen käytöstä. Taulu-

kossa 3 esitetään eri sanomatyyppien esiintyminen versionumeroiden mukaan.  
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TAULUKKO 3. Reseptitietojen versionumerot reseptisanomatyypeittäin 

SANOMAT 

(CDA_CODE)  VERSIONUMEROT (CDA_VERSIONNUMBER) 

Frekvenssi 

%-osuus 1 16 17 2 3 4 5 6 Yht. 

1 Lääkemääräys 
20616 

28.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20616 

 

10 Lääkemääräyksen 

toimitus 

35490 

48.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35490 

 

11 Lääkemääräyksen 

toimituksen mitätöinti 

 

 

 

 

 

 

1268 

45.03 

10 

12.82 

1 

16.67 

1 

50 

1 

100 

1281 

 

12 Lääkemääräyksen 

toimituksen korjaus 

 

 

 

 

 

 

694 

24.64 

33 

42.31 

2 

33.33 

1 

50 

 

 

730 

 

16 Annosjakelu 
133 

0.18 

28 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161 

 

17 Annosjakelun purku 
 

 

 

 

10 

100 

14 

0.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

18 Toimitusvarauksen 

purku 

7242 

9.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7242 

 

2 Lääkemääräyksen 

mitätöinti 

 

 

 

 

 

 

408 

14.49 

14 

17.95 

1 

16.67 

 

 

 

 

423 

 

3 Lääkemääräyksen 

korjaus 

 

 

 

 

 

 

298 

10.58 

21 

26.92 

2 

33.33 

 

 

 

 

321 

 

6 Lääkemääräyksen 

varaus 

278 

0.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

278 

 

7 Lääkemääräyksen 

varauksen purku 

 

 

 

 

 

 

9 

0.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

8 Uudistamispyyntö 
9711 

13.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9711 

 

9 Uudistamispyynnön 

vastaus 

 

 

 

 

 

 

125 

4.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 

 

Yhteensä 73470 28 10 2816 78 6 2 1 76411 

 

Yleisin reseptitiedon versionumero on 1 (n. 96 % tapahtumista) Suurin aineistossa käy-

tetty versionumero on 6, jota on käytetty yhden potilaan kohdalla apteekin tekemässä 

kirjauksessa. Taulukossa 3 näkyy myös virheellisiin versionnumeroihin 16 ja 17 liittyvät 

kirjaukset, joissa Lääkemääräyksen versio -tietoon on päivittynyt reseptisanomatyyppi. 

Näitä virheellisiä rivejä esiintyy kahdella potilaalla, kahden eri apteekin vuosien 2014 ja 

2015 aikana luomissa reseptisanomissa. 
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7 TUTKIMUSTULOKSET 

Analysoinnin kohteena olivat reseptin toimittamistietojen lisäksi lääkemääräyksen kor-

jausta, mitätöintiä, uudistamis- tai korjauspyyntöä koskevat tapahtumat ja niihin liittyvät 

muutostiedot, jotka muodostuvat automaattisesti sähköisessä potilaskertomusjärjes-

telmässä lääkemääräyksen kirjoittamisen kautta. Muutoskirjausta tehtäessä Reseptin 

muutoksen tekijä ja Reseptin muutoksen ajankohta -kenttiin merkitään lääkemääräyk-

sen korjauksen, mitätöinnin ja uudistamiskiellon tekijä ja ajankohta. Taulukossa 4 esite-

tään reseptitietoihin tehtävät muutokset kun aloitetaan, muutetaan ja lopetetaan resep-

tilääke. Toimenpiteet ovat erilaisia reseptille tehtävän muutoksen laadusta ja reseptin 

tilasta riippuen. (Mäkelä-Bengs et al. 2015, 27–33.) 

 
TAULUKKO 4. Reseptiin tehtävät muutokset lääkkeen aloituksen, muutoksen ja  

    lopettamisen yhteydessä (Mäkelä-Bengs et al. 2015, 27 mukaan) 

 

Lääkkeen  
muutos 

Muutoksen 
tekijä 

Toimittamaton 
resepti 

Osittain 
toimitettu 

Kokonaan 
toimitettu 

Mitätöity 
resepti 

Lääkkeen  
aloitus 

     ___ 
Tehdään uusi 
resepti 

Tehdään uusi 
resepti 

Tehdään uusi 
resepti 

    ___ 

Lääkkeen  
lopetus 

 
     ----- 

Resepti  
mitätöidään 

Resepti  
mitätöidään 

Reseptiin teh-
dään uudista-
miskielto 

 
    ----- 

Lääkkeen vaih-
to 
(eri vaikuttavat 
 aineet) 

 
      ___ 

Tehdään uusi 
resepti ja  
vanha 
mitätöidään 

Tehdään uusi 
resepti ja  
vanha 
mitätöidään 

Tehdään uusi 
resepti ja  
vanhaan  
uudistamiskielto 

Tehdään 
uusi 
resepti 

Valmisteen  
vaihto   (samat 
vaikuttavat  
aineet) tai  
muutokseen  
liittyy määrätyn 
määrän muutos 

Alku- 
peräinen 
määrääjä   

Resepti 
korjataan 

Tehdään uusi 
resepti ja 
vanha 
mitätöidään 

Tehdään uusi 
resepti ja 
vanhaan 
uudistamiskielto 

Tehdään 
uusi 
resepti 

Muu  
määrääjä 

Tehdään uusi 
resepti ja  
vanha 
mitätöidään 

Tehdään uusi 
resepti ja 
vanha 
mitätöidään 

Tehdään uusi 
resepti ja  
vanhaan 
uudistamiskielto 

Tehdään 
uusi 
resepti 

Muu muutos 
     
     ----- 

Resepti  
korjataan 

Resepti 
korjataan 

Resepti 
korjataan 

Tehdään 
uusi 
resepti 

 
 
Mäkelä-Bengs et al. (2015, 27) ovat tiivistäneet reseptiin tehtävät toimenpiteet seuraa-

vasti: Kokonaan toimitetulle reseptille tehdään uudistamiskielto lääkkeen tai valmisteen 

vaihtuessa. Kun lääkkeen muutos koskee reseptilääkettä, jonka resepti on mitätöity, 

lääkkeen määrääjä tekee uuden reseptin. Jos lääkkeen vaikuttava aine vaihtuu, teh-

dään aina uusi resepti ja toimittamaton tai osittain toimitettu resepti mitätöidään, ja ko-
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konaan toimitettuun reseptiin tehdään uudistamiskielto. Kun uusi resepti tehdään van-

han pohjalta, tulee potilastietojärjestelmän automaattisesti tehdä entisen reseptin mitä-

töinti tai uudistamiskielto. Valmisteen vaihtaminen edellyttää myös yleensä uuden re-

septin kirjaamista ja vanhan mitätöintiä tai sen uudistamisen kieltämistä. Ainoastaan 

alkuperäinen lääkkeen määrääjä voi vaihtaa lääkevalmisteen tietoja avohoidossa ole-

van potilaan toimittamattomaan reseptiin. Muut muutokset tehdään reseptin korjauksen 

kautta. Korjauksessa reseptistä muodostuu uusi versio, johon tallentuvat muuttuneet 

Lääkemääräyksen tunniste ja Lääkemääräyksen versio, sekä korjauksen perustelu ja 

korjauksen tekijän nimi. 

 

7.1 Tietojen kattavuus 

Sähköisen lääkemääräyksen käyttäjäryhmät, tietosisällöt ja mm. tietojen pakollisuus on 

kuvattu vaatimusmäärittelyssä (Kela 2015), jonka sisältöön peilaten tässä luvussa arvi-

oidaan aineiston tietojen kattavuutta ja mahdollisia puutteellisuuksia. Osassa tutkimus-

aineistoa tietoja puuttuu monista pakollista arvoa vaativista tietokentistä; tyhjänä on 

mm. useita boolean-kenttiä, joiden arvo määrityksen mukaan tulisi olla true tai false. 

Liitteessä 1 poimittavien tietojen kuvauksessa on mainittu poimitun aineiston boolean-

tiedot. Lääkkeen määräämiseen, lääkemääräyksen mitätöintiin ja korjaukseen liittyy 

boolean-tietokenttiä, joista muutamien tietosisältö esitetään taulukossa 5. 

 

TAULUKKO 5. Lääkkeen aloitus, pysyvä lääkitys ja SIC-merkintä aineistossa  

   (tu temato  arvo ’ ’-merkki) 

 

 

 Sanomatyyppi 
Aineisto  

Kentän 
boolean- 

arvo 

Lääke-
aloitus 

lkm 

Pysyvä 
lääkitys 

lkm 

SIC-
merkintä 

lkm 

 1 Lääkemääräys 20616 false 16572 12816 19917 

   true 2498 6653 124 

   ‘  ‘ 1546 1147 575 

 2 Lääkemääräyksen  423 false 367 292 417 

 mitätöinti  true 40 121 -  

   ‘  ‘ 16 10 6 

 3 Lääkemääräyksen  321 false 264 191 308 

 korjaus  true 37 119 4 

   ‘  ‘ 20 11 9 
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Lääkkeen aloitus -tiedon boolean-arvo on kirjattu yli 92 % lääkkeen määräykseen sekä 

lääkemääräyksen mitätöintiin ja korjaukseen liittyvistä reseptisanomista. Lääkkeen aloi-

tus -tiedon arvona false on yleisin; se esiintyy yli 80 % lääkemääräysten, korjausten ja 

mitätöintien kirjauksista. Pysyvä lääkitys -tieto on myös lääkkeen määräämiseen sekä 

lääkemääräyksen mitätöintiin ja korjaukseen liittyvä tieto. Pysyvä lääkitys -tietokentän 

yleisin arvo näiden sanomatyyppien kirjauksissa on false (62 %). Arvo on tuntematon 

vain 5 % lääkkeen määräämiseen sekä lääkemääräyksen mitätöintiin ja korjaukseen 

liittyvistä kirjauksista. Pysyvää lääkitystä on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 

vain julkisen terveydenhuollon piirissä. Suurin pysyvän lääkityksen osuus on Helsingin 

ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (40 % lääkemääräyskirjauksista) Seuraavaksi 

yleisintä pysyvä lääkitys on PSHP:ssä (16 %) ja VSSHP:ssä (15 %). Pienin, alle 1 % 

pysyvän lääkityksen osuus on EKSPH:n, KASHP:n ja KSSHPN alueilla.   Reseptin 

SIC-merkintä ilmoittaa lääkkeen poikkeavan normaalista annostuksesta tai muuten 

normaalista hoitokäytännöstä. SIC-merkinnän oletusarvo on false ja poikkeava merkin-

tä on tarvittaessa tehtävä lääkemääräykselle. SIC-merkintöjä puuttuu kuitenkin useilta 

resepteiltä, niiden korjauksilta ja mitätöinneiltä. Suurin osa, 80 % SIC-merkintöjä vailla 

olevista lääkemääräyksiä koskevista reseptikirjauksista on tehty Helsingin ja Uuden-

maan sairaanhoitopiirin alueella (HUS), yli 12 % kirjauksista on Vaasan sairaanhoitopii-

rissä (VSHP) ja n. 7 % on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (VSSHP) tehtyjä. 

 

Annosjakelua koskeva boolean-kenttä ja huumausaine-merkintä (CDA_HUUME) sisäl-

tyvät lääkkeen määräämiseen, lääkemääräyksen mitätöintiin ja korjaukseen sekä lää-

kemääräyksen toimittamiseen, toimituksen mitätöintiin ja korjaukseen liittyviin kirjauk-

siin. Annosjakelutieto on kirjattu arvo n. 63 % edellä mainituista reseptisanomista; lä-

hes kaikki ovat false-arvoja, true-arvo on 215 reseptikirjauksella. Huumausaine-

merkintä true/false on 68 % lääkkeen määräämiseen ja toimittamiseen liittyvästä ai-

neistosta, näistä 98 % on false-arvoja. True-arvojen lukumäärä on 692 sanomaa, joista 

64 on kirjattu PKV-merkinnällä H. Kaikkiaan 495 huumemerkittyä (CDA_HUUME = 

true) reseptiä on ilman PKV-koodia. 

 

Sähköisellä reseptillä pakollinen tietokenttä on mm. lääkkeenvaihtokielto. Sen oletusar-

vo on false, mikä onkin kentän yleisin arvo (91 % arvoista).  Apteekkien kirjauksissa 

esiintyy lääkkeenvaihtokielto-tietona useimmiten muita, true/false-arvoista poikkeavia 

arvoja, kuten merkit 0, A (883 kpl), L (225 kpl), M (108 kpl), O (436 kpl) ja S (48 kpl).  

Osa reseptillä olevista tiedoista on pakollisia vain joillakin sanomatyypeillä ja tietyissä 
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tapauksissa. Esimerkiksi lääkevalmisteen ATC-koodien ja VNR-koodien pakollisuus 

vaihtelee lääketietokannan mukaisesta lääkevalmisteen lajitiedosta riippuen; lääkkeillä 

ATC-koodi ja VNR-koodi ovat pakollisia, mutta erityislupavalmisteilla ATC-koodi vain 

on pakollinen. Taulukossa 6 kuvataan joidenkin pakollisten tietojen esiintymismäärät 

aineistossa. 

TAULUKKO 6. Pakollisten tietojen esiintyminen aineistossa 

 

Sanomatyyppi 
Aineis-

to  
ATC- 
koodi 

VNR-
koodi 

Vaihto-
kielto 

Laji-
tieto 

Annos-
ohje 

Käyttö- 
tark. 

1   Lääkemääräys  20616 20109 20011 18751 20246 20616 14824 

10 Lääkemäär.  
toimitus 

35490 34694 34664 1641 35098   

11 Lääkemäär. 
toim.mitätöinti 

1281 1245 1244 58 1268   

12 Lääkemäär. 
toim.korjaus 

730 705 704 32 715   

16 Annosjakelu 161       

17 Annosjak. 
purku 

24      
 

 

18 Toimitusvar. 
purku 

7242       

2  Lääkemäär. 
mitätöinti 

423 416 412 405 413 423 273 

3  Lääkemäär. 
korjaus 

321 318 314 296 315 321 257 

6  Lääkemäär. 
varaus 

278       

7  Lääkemäär. 
varauksen purku 

9       

8  Uudistamis- 
pyyntö 

9711       

9 Uudistamis-
pyyntö vastaus 

125       

 Yhteensä 76411 57487 57349 21183 58055 21360 15354 

 

Lääketietokannasta saatava lääkevalmisteen laji on pakollinen tieto, joka puuttuu mm. 

uudistamispyynnöiltä, annosjakelutiedoilta ja varausten purkusanomilta, mutta myös 

370 lääkemääräyssanomalta ja 392 lääkemääräyksen toimitukselta. Lääkevalmisteen 

lajitietojen puutteita on kaikkien sairaanhoitopiirien alueella tehdyissä reseptikirjauksis-

sa.  Lääkevalmisteen ATC-koodi on pakollinen lääkkeillä ja erityislupavalmisteilla – 

tämä tieto on resepteillä joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. ATC-koodi puuttuu 19 

lääkekirjaukselta: näistä yksi on lääkemääräys Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 
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(VSSHP) vuonna 2013, muut ovat apteekkien kirjaamia lääketoimituksia. Kirjauksista 

14 koskee apteekeissa valmistettavaa lääkettä ja neljä muuta puuttuvaa ATC-koodia 

ovat apteekkien tekemissä lääkekirjauksissa, joilla on VRN-koodi. Lääkepakkauksen 

tunniste (VNR_CODE) on pakollinen tieto lääkkeillä. Tämä tieto puuttuu yhdeltä Varsi-

nais-Suomen sairaanhoitopiirissä (VSSHP) vuonna 2015 tehdyltä lääkemääräykseltä ja 

14 viiden eri apteekin tekemältä lääketoimitukselta, jotka koskevat apteekin lääkettä 

(CDA_APTEEKIN_LAAKE). Kaikkiaan aineistossa on apteekin lääke -kirjauksia 14 ja 

lääketietokannan ulkopuolista valmistetta koskevia kirjauksia lähes 700 

(CDA_DRUG_OUTSIDE_DB). 

 

Jos lääkevalmisteen tiedot ovat Lääketietokannassa, niin lääkevalmisteen ATC-koodiin 

liittyy koodin mukainen nimi, valmisteen vahvuus tekstinä ja annetun lääkkeen lääke-

muoto. Lääketietokantaan kuuluvien valmisteiden osalta edellä mainitut tiedot saadaan 

tietokannasta valmistetietojen perusteella, jolloin ATC-koodin ja koodin mukaisen nimi-

tiedon osalta lääkityksen tietosisältö on yhdenmukaista. Taulukossa 7 esitetään eri 

valmistelajeilla esiintyvät valmisteiden nimi-. lääkemuoto- ja vahvuustietojen lukumää-

rät aineistossa. (Lääkevalmisteen lajia koskeva tieto puuttuu aineistossa 18356 kirjauk-

selta.) 

TAULUKKO 7. Kauppanimi-, muoto- ja vahvuustiedot eri valmistelajeilla 

 

Valmistelaji 
on 
/ei 

ATC-
koodi 

Kaup-
panimi 

Vahvuus 
tekstinä 

Lääke- 
muoto 

1 Lääke on 57340 57344 55911 57303 

  ei  15 1448 56 

2 Perusvoide on  642 26 619 

  ei   616 23 

3 Kliininen  on  11  11 

 ravintovalmiste ei   11  

4 Määräaikainen  on 43 43 32 43 

 erityislupavalmiste ei   11  

  

Lääkekirjauksissa (lääkevalmistelaji 1) kauppanimi ja lääkemuoto puuttuvat joiltakin 

kirjauksilta. Lääkevalmisteen vahvuustieto puuttuu 1448 lääkevalmistetta koskevasta 

kirjauksesta. Sanomatyypeittäin tarkasteltuna valmistelajilla 1, eli lääkkeillä eniten vah-

vuustietoja puuttuu apteekkien tekemistä lääkemääräysten toimituksista ja toimitusten 

korjauksista ja mitätöinneistä.  Vahvuus puuttuu 1088 toimitukseen liittyvästä kirjauk-

sesta, mikä on n. 3 % toimituskirjausten kokonaismäärästä. Lääkemääräyksistä valmis-
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teen vahvuustietoja valmistelajilla 1 puuttuu kaikkiaan 350, joista 19 on yksityisten toi-

mijoiden kirjaamia. Sairaanhoitopiireissä tehdyistä lääkemääräyksistä lääkevalmisteen 

vahvuustietoja puuttuu eniten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella 

(HUS, 29 %) ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (VSSHP, 24 %). Lääketietokan-

nan ulkopuolisilla valmisteilla ei ole ATC-koodin mukaisia tietoja käytettävissä Lääketie-

tokannassa, ja näillä valmisteilla lääkkeen määrääjä kirjaa lääkemuoto- ja vahvuustie-

dot reseptille. 

 

Annostusohje (CDA_SUBST_ADMINISTRATION) on kaikilla aineistossa olevilla lää-

kemääräyksillä, lääkemääräyksen mitätöinneillä ja korjauksilla. Lääkkeen käyttötarkoi-

tus (CDA_USAGE) sen sijaan on kirjattu vain 72 % lääkemääräyksistä, 65 % lääke-

määräyksen mitätöinneistä ja 80 % korjauksista. Pakollisia tietoja ovat myös alkuperäi-

sen lääkemääräyksen luontipäivä (CDA_EE_EFFECTIVETIME). Aineistossa on 17550 

reseptisanomaa, jolla alkuperäisen lääkemääräyksen luontipäiväksi on kirjautunut päi-

väys 01.01.0001 (taulukko 8).  

 

TAULUKKO 8. Virheellisten (01.01.0001) pvm-tietojen esiintyminen aineistossa  

 

 
Sanomatyyppi Aineisto Virhepvm 

01.01.0001 

 
16 Annosjakelu 161 161 

 
17 Annosjakelun purku 24 24 

 
18 Toimitusvarauksen purku 7242 7242 

 
6  Lääkemääräyksen varaus 278 278 

 7  Lääkemääräyksen 
    varauksen purku 

9 9 

 8  Uudistamispyyntö 9711 9711 

 9 Uudistamispyynnön vastaus 125 125 

 
 Yhteensä  17550 

 

Taulukossa mainituilta sanomilta puuttuu myös lääkevalmisteen ATC-koodi, lääkepak-

kauksen tunniste, lääkevalmisteen laji, annostusohje sekä käyttötarkoitus. Näitä kirja-

uksia ovat kaikki aineiston annosjakelukirjaukset, jakelun purkutapahtumat, lääkemää-

räyksen varaukset ja niiden purkutapahtumat sekä uudistamispyynnöt ja niiden vasta-

ukset.  Reseptikeskuksen tietovarannossa alkuperäisen lääkemääräyksen luontipäivä 

saattaakin näillä tapahtumilla olla arvoltaan null, joka aineiston poimintaprosessissa on 
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ehkä muuttunut muotoon 01.01.0001. CDA_CDA_EFFECTIVETIME tietokentässä päi-

vämäärää 01.01.0001 esiintyy aineistossa kaikkina kirjausvuosina, apteekkien, julkis-

ten ja yksityisten toimijoiden kirjaamissa tiedoissa sekä kaikissa sairaanhoitopiireissä 

(tarkemmin liitteen 3 kuudes ja seitsemäs taulukko). Virheellinen päivämäärä-tieto lie-

nee ehkä aiheuttanut sen, etteivät aineistossa olevat varaus- ja purkukirjaukset ole 

poistuneet määräaikojensa mukaisesti automaattisesti aineistosta (Kanta 2015a, Kanta 

2015b). Onko niin, että virheettöminä edellä mainittujen sanomatyyppien kirjauksia ei 

jälkikäteen analysoitavassa aineistossa pitäisi olla lainkaan?  Tämä selittäisi aineistos-

sa mm. lääkemääräyksen varausten purkukirjausten suhteettoman pienen lukumäärän 

varauskirjauksiin verrattuna (taulukko 2 s. 57). 

 

7.2 Reseptien korjaus 

Kun lääkemääräys tehdään potilaskertomusjärjestelmässä, lääkkeen määrääjän säh-

köisellä allekirjoituksella vahvistettu resepti tallentuu Reseptikeskukseen, josta apteek-

kijärjestelmä hakee tiedot lääketoimituksen tapahtuessa. Uudelle reseptille luodaan 

reseptiä tehtäessä Alkuperäisen lääkemääräyksen tunniste ja Lääkemääräyksen tun-

niste sekä Lääkemääräyksen versio, joka saa arvon 1. Lääkemääräyksen korjaaminen 

muodostaa uuden version reseptistä, tällöin Lääkemääräyksen tunniste ja Lääkemää-

räyksen versio muuttuvat, mutta Määrätyn lääkkeen yksilöivä tunniste ja Alkuperäisen 

lääkemääräyksen tunniste säilyvät muuttumattomina. Lääkemääräyksen versio -tietoa 

käytetään korjattujen, mitätöityjen tai uudistettavien reseptien ketjuttamiseen. Määrätyn 

lääkkeen yksilöivä tunniste -tietoa käytetään jatkossa reseptien lääketietojen yhdistä-

miseen määräysmerkinnän tietoihin ja lääkkeen jatkamisen ketjutukseen (ATC-koodi, 

koodin mukainen nimi, aineen koodi, aineen koodin mukainen nimi ja koodisto sekä 

lääkkeen käyttötarkoitus pysyvät samoina). Tavoitteena on, että sama Määrätyn lääk-

keen yksilöivä tunniste voi olla samanaikaisesti vain yhdellä voimassa olevalla osittain 

tai kokonaan toimittamattomalla reseptillä.  (Kela 2014b, 31–32, Mäkelä-Bengs et al. 

2015, 27–33.) 

 

Reseptin korjaukselle, mitätöinnille ja uudistamiskiellolle on ilmoitettava syy, joka kirja-

taan THL – Lääkkeen muutoksen syy  -luokituksen mukaisesti. Aineistossa lääkemää-

räysten mitätöintien ja korjauksien syyt jakaantuvat taulukon 9 mukaisesti. 
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TAULUKKO 9. Reseptitietoihin kirjatut mitätöintien ja korjausten syyt 

 
  

Mitätöinnin syy 
Lääkemääräyk-

sen mitätöinti 

Lääkemääräyk-

sen korjaus 
Yht. 

 

 
1 Hoidollinen syy 

375 (358) 
88.65 % 

15 (15) 
8.82 % 

390 
 

 
2 Tekninen syy 

35 (30) 
8.27 % 

1 (1) 
0.59 % 

36 
 

 
3 

Potilaan 
aiheuttama virhe 

1 (1) 
0.24 % 

 
 

1 
 

 
4 

Lääkemääräys 
vanhentunut 

 
 

143 (137) 
84.12 % 

143 
 

 
5 Potilas kuollut 

12 (12) 
2.84 % 

11 (11) 
6.47 % 

23 
 

   423 170 593 

 

Lääkemääräyksien mitätöintejä on aineistossa 423 ja korjauksia 321, joista vain osalle 

on kirjattu korjauksen syy. Taulukossa 9 on sulkuihin merkitty korjauksille ja mitätöin-

neille kirjattujen vapaamuotoisten perustelujen määrät. Osa vapaamuotoisista peruste-

luista ei kuitenkaan anna lisätietoa rakenteisen koodin lisänä. Mitätöinnit tehdään 

useimmiten hoidollisesta syystä, korjauksen syynä on yleisimmin reseptin vanhentumi-

nen. Apteekkien ja yksityisten toimijoiden tekemien reseptien korjausten ja mitätöintien 

määrä on pieni ja näiden kirjausten syy on useimmiten hoidollinen. Apteekkien tekimiä 

reseptien korjauksia aineistossa on 12 ja mitätöintejä kahdeksan. Yksityiset toimijat 

ovat tehneet resepteihin kahdeksan korjausta ja seitsemän mitätöintiä. Julkisten toimi-

joiden tekemien reseptien mitätöintien ja korjausten syyt sairaanhoitopiireittäin esite-

tään liitteen 4 ensimmäisessä taulukossa. Korjauksien syykoodit puuttuvat 151 kirjauk-

sesta; näistä 12 on apteekkien, 7 yksityisten toimijoiden ja 132 julkisen terveydenhuol-

lon piirissä tehtyjä reseptikirjauksia. Vapaamuotoinen perustelu puuttuu kuudelta re-

septien korjaukselta sekä 17 hoidollisesta syystä tehdyltä mitätöinniltä ja viideltä tekni-

sestä syystä tehdyltä mitätöinniltä. Eniten vapaamuotoisia perusteluja puuttuu Varsi-

nais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) alueella tehdyistä reseptien mitätöinneistä (9) 

ja korjauksista (1). Suurin osa (79 %) puutteellisista kirjauksista on tehty yhdeksän eri 

sairaanhoitopiirin alueella ennen vuotta 2013, mutta uudempiakin kirjauksia löytyy 

muutamien kirjaajien tekeminä.  
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Huomionarvoinen yksityiskohta on se, että potilaan kuolema on kirjattu syyksi sekä 

reseptien mitätöinteihin että korjauksiin. Täysin toimitettua reseptiä ei voi mitätöidä – 

tämä lienee syynä siihen, että reseptien korjauksia tehdään myös potilaan kuollessa. 

 

Liitteessä 5 olevassa ketjutusesimerkissä näkyy, että potilaan korjatulla reseptillä lääk-

keen ATC-koodi pysyy entisenä, VNR-koodi on muutettu toiseksi (490086 -> 545319) 

ja uudella tunnisteella (CDA_ID) syntyvän korjatun reseptin versionumero on 2. Korjat-

tujen reseptien versionumeroinnin alkaminen 2:sta on todettavissa myös taulukossa 3 

sivulla 60. Reseptin tunnisteen muuttuminen alkuperäisestä eri sanomatyypeillä näkyy 

tiivistetysti 4. liitteen toisessa taulukossa. Reseptitietojen ketjuttaminen ei näy versio-

numeroinnissa. Kahdeksassa sairaanhoitopiirissä (EPSHP, ESSHP, ISSHP, KHSHP, 

KPSHP, KYMSHP, PPSHP ja VSHP) suurin käytetty versionumero on 2. Suuremmat 

versionumerot eivät välttämättä korreloi järjestelmän käytettävyyttä, vaan versionume-

roita saattaa muodostua toistuvista korjauksista. (Esimerkkejä versionumeroinnista 

liitteissä 6 ja 8.)  

 

Reseptiketjun tapahtumissa viittauksena tilamuutoksiin on alkuperäisen lääkemääräyk-

sen tunnus tietokentässä CDA_ADDENDUM_REFERENCE. Lääkemääräyksen korja-

us luo uuden asiakirjan, jossa CDA_ID on uusi ja CDA_SET_ID on alkuperäisen asia-

kirjan mukainen. Tehtyjen korjausten jälkeisissä tapahtumissa, kuten toimituksissa, 

toimituskorjauksissa jne. viittauksena tilamuutoksiin on alkuperäinen tunnus, mutta 

viittaus korvattavaan asiakirjaan (CDA_APND_ID) on aina korjatun lääkemääräyksen 

tunnus. Monelta reseptitiedolta puuttuvat nämä viittaukset tilamuutoksiin ja korvatta-

vaan asiakirjaan, mikä lienee virhe ainakin versionumeroa 1 suuremmilla sanomilla 

sekä lääkemääräyksien korjauksilla ja mitätöinneillä. Toisaalta 83 reseptillä on kirjattu-

na viittaustiedot, vaikka kyseessä on lääkkeen aloitus CDA_LAAK_ALOITUS = true). 

Näissä tapauksissa viitataan reseptiä edeltäneeseen lääkemääräyksen uusintapyyn-

töön. Eniten näitä kirjauksia on tehty Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 

(PPSHP) 19 ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (PSHP) 16. Tarkemmin viittaustietojen 

esiintyminen mm. lääkettä aloitettaessa nähdään liitteen 4 kolmannessa taulukossa. 

Viittaustiedot ovat kirjattuna kaikissa apteekkien kirjauksissa, poikkeuksena neljä re-

septin korjausta ja kuusi reseptin lopetusta vuosilta 2014 ja 2015. Yksityisen tervey-

denhuollon toimijoiden tekemistä reseptisanomista vain 21 %:ssa on viittaustieto. Julki-

sen terveydenhuollon resepteistä keskimäärin 58,8 % viittaa korvattavaan asiakirjaan; 

määrä vaihtelee 42 % (VSHP) ja 70 % (PKSHP) välillä. 
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Liitteen 6 esimerkissä 30.7.2013 tehdyn reseptin korjaus on kirjattu samalle päivämää-

rälle kun alkuperäinen resepti, vaikka korjauksen syy-koodina on 4, eli vanhentunut 

lääkemääräys. Yleensä reseptin korjaus tehdään alkuperäistä reseptiä myöhemmin, 

kuten liitteen 5 esimerkissä, jossa reseptin korjaus syy-koodilla 4 on kirjattu uudelle 

tapahtumapäivälle. Suurimmassa osassa (76 %) aineiston kirjauksista asiakirjan luon-

tipäiväys (CDA_CDA_EFFECTIVETIME) on sama kuin alkuperäisen asiakirjan luonti-

päiväys (CDA_EE_EFFECTIVETIME). Nämä kirjaukset ovat enimmäkseen lääkemää-

räyksiä ja lääkemääräysten toimituksia. Kun asiakirjan päiväys on yli kolme päivää al-

kuperäistä päiväystä uudempi, kirjaukset ovat yhä useammin reseptien korjauksia ja 

mitätöintejä. Yli 100 päivän ero tapahtumapäivän ja alkuperäisen päiväyksen välillä on 

231 kirjauksessa. Suurin tapahtumapäivien välinen ero 386 päivää (18.10.2012–

14.11.2013). Poikkeuksellisia kirjauksia ovat erään apteekin tekemät kahdeksan toimi-

tuskirjausta, joissa alkuperäisen asiakirjan luontipäiväys (01.05.2015) on suurempi kuin 

toimitusten kirjauspäivä (24.04.2015). 

 

Lääkemääräyksen korjauksen tekijän tunniste, esimerkiksi lääkärin SV-numero kirja-

taan korjauksen tekijä -kenttään. Aineistossa tekijätietoja on kaikkiaan 2704 lääkemää-

räysten korjaus ja mitätöintikirjauksissa sekä lääkemääräysten toimitusten korjauksissa 

ja mitätöinneissä. Muutoksen tekijä puuttuu viidestä julkisen terveydenhuollon toimijan 

tekemästä lääkemääräyksen korjauksesta ja kahdeksasta mitätöinnistä. Länsi-Pohjan 

sairaanhoitopiirin (LPSHP) alueella puuttuvia tunnuksia on viisi, Varsinais-Suomen 

sairaanhoitopiirin (VSSHP) alueella kolme, Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä 

(PHSHP) kaksi tunnusta sekä lisäksi yksi tunnus puuttuu EKSHP, HUS ja ISSHP alu-

eella.  

 

Apteekki voi tehdä voimassa olevaan reseptiin korjauksen, joka koskee kyseisessä 

apteekissa tehtyä lääketoimitusta. Apteekki ei kuitenkaan voi muuttaa lääkkeen, lääk-

keen määrääjän tai potilaan tietoja reseptillä, eikä reseptin tunnistetietoja. Uusi versio 

reseptistä tallentuu Reseptikeskukseen. (Kela 2014a, 38–42, 57.) Apteekki voi kirjata 

Reseptikeskukseen poikkeustapauksessa kirjallisena tai puhelinmääräyksenä annetun 

lääkemääräyksen.  Apteekkien tekemät kirjaukset aiheuttavat ongelmia lääkitystiedon 

yhteneväisyydessä, sillä apteekkien merkinnät eivät päivitä Potilastiedon arkistoa eikä 

lääkitystieto yhdisty Potilastiedon arkistossa olevaan lääkkeen alkuperäiseen määrä-

ysmerkintään. (Mäkelä-Bengs et al. 2015, 30.) 
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Aineistossa apteekkien tekemiä reseptien korjauksia on 12 ja reseptien mitätöintejä on 

kahdeksan (ks. liitteen 3 ensimmäinen taulukko). Korjauksista kuusi on tehty hoidolli-

sesta syystä, kaksi teknisen syyn takia. Mitätöintien syykoodit puuttuvat apteekkien 

tekemistä korjauksista, mutta vapaamuotoiset perustelut ja korjaajan tunniste on kirjat-

tu kaikille korjauksille ja mitätöinneille. Reseptin toimitukseen liittyvät korjaukset (730) 

ja mitätöinnit (1281) ovat kaikki apteekkien tekemiä. Korjauksen tekijän tunniste puut-

tuu 12 apteekkien tekemältä reseptin toimituksen korjaukselta ja 26 toimituksen mitä-

töinniltä. (Reseptin toimituksen korjauksen esimerkki liitteessä 8.) 

 
 

7.3 Reseptien mitätöinti 

Kun reseptillä oleva lääke lopetetaan tai vaihdetaan toiseen lääkkeeseen, tulee voi-

massa oleva toimittamaton tai osittain toimitettu resepti automaattisesti mitätöidä. Täy-

sin toimitettua reseptiä ei voi mitätöidä. Kun tehdään uusi resepti, jolla on sama Määrä-

tyn lääkkeen yksilöivä tunniste kuin aiemmilla voimassa olevilla resepteillä, tulee ai-

emmat reseptit muuttua mitätöidyiksi. Myös valmisteen vaihtaminen toiseen tai lääk-

keen määrän muuttaminen osittain toimitetulla, tai muun kuin alkuperäisen määrääjän 

kirjaamalla reseptillä aiheuttaa vanhan reseptin mitätöinnin uuden reseptin tekemisen 

yhteydessä. Mitätöinnin tyyppi tallentuu luokituksen Lääkemääräyksen mitätöinnin 

tyyppi mukaisesti. Joissain tapauksissa resepti voidaan mitätöidä ilman lääkkeen lopet-

tamista, jolloin Lääkemerkinnän tyyppi on erilainen. (Mäkelä-Bengs 2015, 27–30, Laki-

esitys 2014.) Apteekki voi mitätöidä lääketoimituksen, joka on tehty kyseisessä aptee-

kissa eikä ole varattu, lukittu tai annosjakelussa toisessa apteekissa. Apteekki voi myös 

merkitä Reseptikeskuksessa olevan sähköisen reseptin mitätöitäväksi. Mitätöinti on 

perusteltava. (Kela 2014a, 36 37, 53 55.) 

 

Aineistossa lääkemääräyksien mitätöintejä on 423 kirjausta, joilla kaikilla on kirjattu 

mitätöinnin syy Lääkemääräyksen mitätöinnin syy -koodituksen mukaisesti (liite 2). 

Vapaamuotoinen perustelu mitätöinnille kuitenkin puuttuu useilta kirjauksilta, ja 20 kir-

jauksella perusteluksi on kirjoitettu pisteitä (taulukko 9 sivulla 68). Muutamissa vuonna 

2012 teknisistä syistä tehdyissä mitätöinneissä on mitätöinnin syyksi kirjattu potilaan 

halu saada paperinen resepti, ja yksi paperinen resepti on tehty erityisluvalliselle lääk-

keelle. Useimmilla (62 %) lääkemääräyksen mitätöinnillä ei ole viittausta korvattavaan 

asiakirjaan eikä viittauksia tilamuunnoksiin (liite 4 kolmas taulukko). Liitteessä 7 on 

kaksi esimerkkiä reseptien mitätöinneistä. 
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Apteekkien tekemistä kahdeksasta reseptin mitätöinnistä useimmat on tehty hoidolli-

sesta syystä, kun lääke ei ole ollut enää käytössä. Viittaukset tilamuutoksiin ja tieto 

korvattavasta asiakirjasta puuttuvat kuudelta apteekkien tekemältä reseptin mitätöinnil-

tä. Kahdella kirjauksella muutokse  peruste u a o  ’KIRJOITETTU PUH.REC’. Lääke-

tietokannan ulkopuolisina valmisteina näiltä kahdelta kirjaukselta puuttuu monia lääke-

tietoja, kuten lääkevalmisteen laji, valmiste-ATC, lääkenimi, VNR-koodi, lääkemuoto, 

lääkevahvuus tekstimuotoisena, astiatieto ja käyttötarkoitus. Lääkkeen määrätty määrä 

ja pakkauskoko on merkitty CDA_TYPE_2-kenttiin.  

 

7.4 Reseptien uudistaminen ja uudistamiskiellot 

Potilas tai hänen valtuuttamansa henkilö voi pyytää voimassa olevien sähköisten re-

septiensä uudistamista apteekin tai Omakanta-palvelun kautta. Lääkemääräyksen uu-

distamispyyntö tallentuu Reseptikeskukseen, josta se välittyy potilastietojärjestelmään 

potilaan valitsemalle terveydenhuollon yksikölle ja lääkkeen määrääjälle. Reseptin uu-

siminen synnyttää uuden reseptin, joka Määrätyn lääkkeen yksilöivä tunnisteen avulla 

yhdistyy Reseptikeskuksessa aiempaan reseptiin. (Huovila et al. 2014, 20, 26, Kela 

2014a, 48, Mäkelä-Bengs et al. 2015, 30–31.) 

 

Kokonaan toimitetulle reseptille tulee tehdä toiminnallinen uudistamiskielto lääkkeen 

lopettamisen tai vaihdon, lääkkeen määrän muutoksen, tai valmisteen vaihdon yhtey-

dessä. Uudistamiskielto voidaan tehdä myös hoidollisista syistä, kun lääkkeen uusimi-

nen ei ole perusteltua. Samoin kuin mitätöinnille, myös uudistamiskiellolle tulee ilmoit-

taa perustelu Lääkkeen muutoksen tai lopettamisen syy - koodikentässä sekä tarvitta-

essa myös Lääkkeen muutoksen tai lopettamisen syy -tekstikentässä. (Mäkelä-Bengs 

et al. 2015, 27–28, 60.)  

 

Lääkkeen määrääjä voi lääkemääräyksen uudistamispyynnön kautta kopioida vanhan 

lääkkeen tiedot uuden reseptin pohjaksi, ellei vanha resepti ole mitätöity, asetettu uu-

distamiskieltoon tai se ei ole 16 kuukautta vanhempi.  Tällöin kyseessä on vanhan 

lääkkeen jatkaminen, ja Määrätyn lääkkeen yksilöivä tunniste ja lääkkeen vaikuttavat 

aineet pysyvät muuttumattomina. Uudistamispyynnön kautta tehdyt reseptit yhdistyvät 

loogisesti Reseptikeskuksessa aiempaan reseptiin, joka samalla merkitään kokonaan 

toimitetuksi. Uudistamiskiellossa olevaa lääkettä voi määrätä tekemällä uusi resepti 

kopioimalla vanhan reseptin tiedot, jolloin Määrätyn lääkkeen yksilöivä tunniste pysyy 
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samana. Mikäli lääkkeestä halutaan kaksi voimassa olevaa reseptiä, tulee niiden Mää-

rätyn lääkkeen yksilöivä tunniste olla erilainen. (Mäkelä-Bengs et al. 2015, 30–31.) 

 

Liitteessä 6 olevassa ketjutusesimerkissä nähdään reseptin uusintapyyntökirjaus. Re-

septille 8.8.2014 tehdyssä uusintapyynnössä (CDA_CODE 8) CDA_APND_ID- ja 

CDA_ADDENDUM_REFERENCE-tiedoissa on alkuperäisen reseptin tunnus 

(1.2.246.10.1746664.93.2013.161540). Uusintapyyntösanomalta puuttuvat lääkeval-

misteen tunnistetiedot (CDA_VALMISTE_AT ja CDA_VNR_CODE), lisäksi alkuperäi-

sen asiakirjan luontiaikana on päiväys 01.01.0001. Uudistamispyyntöjen määrä aineis-

tossa (9711) ei ole suhteessa uudistamispyynnön vastausten määrään (125). 

 

Lääkemääräysten uudistamispyyntö on voimassa kahdeksan vuorokautta siitä, kun 

potilastietojärjestelmä on vastaanottanut pyynnön. Käsittelemättömät uudistamispyyn-

nöt merkitään vanhentuneiksi Reseptikeskuksessa (Kanta 2015b). Aineistossa olevien 

uudistamispyyntöjen luontipäivät (CDA_CDA_EFFECTIVETIME) vaihtelevat vuosien 

2011 ja 2015 välillä. Onkin todennäköistä, että uudistamispyynnöt ja uudistamispyyn-

nön vastaukset ovat jääneet aineistoon virheellisen päivämäärän 

(CDA_EE_EFFECTIVETIME 01.01.0001) vuoksi. 

 

7.5 Reseptikeskuksen tietojen yhtenevyys 

Tutkimuskysymyksen mukaisesti Reseptikeskuksen lääkekohtaisen, toiminnallisuuteen 

vaikuttavan tiedon laatua kartoitettiin tarkastelemalla tiedon luotettavuutta, kattavuutta 

ja ajantasaisuutta. Tutkimusaineiston tietosisällössä on joitakin poikkeamia määritysten 

mukaisiin arvoihin verrattuna, mutta merkittäviä eri toimijaryhmien välisiä eroja ei voida 

havaita. Reseptikeskuksen lääkekohtaisen tietosisällön yhtenevyys ei siis poikkea mer-

kittävästi apteekkien, julkisen terveydenhuollon ja terveydenhuollon yksityisen sektorin 

tuottamien tietojen välillä toiminnallisuuden näkökulmasta tarkasteltuna. 

 

7.5.1 Tietojen ajantasaisuus 

Apteekkien tekemät reseptien korjaukset ja mitätöinnit kertovat osaltaan reseptillä ole-

vien tietojen ajantasaisuudesta potilaan tullessa noutamaan lääkkeitä apteekista. Ap-

teekki voi tehdä muutoksia, jotka koskevat kyseisessä apteekissa tehtäviä lääketoimi-

tuksia. Apteekkien tekemien muutosten määrä on pieni, n. 4 % lääkemääräysten korja-

uksista ja alle 2 % mitätöinneistä. Apteekkien tekemät muutosmerkinnät eivät päivitä 
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Potilastiedon arkistoa eikä lääkitystieto yhdisty lääkkeen alkuperäiseen määräysmer-

kintään – siten apteekkien tekemät muutokset heikentävät. lääkitystiedon yhteneväi-

syyttä.  Aineistossa havaitut virheelliset versionumerot (16 ja 17) sekä 01.01.001-

päiväykset vähentävät luottamusta tiedon ajantasaisuuteen ja oikeellisuuteen, vaikka 

näillä kirjauksilla ei olisikaan toiminnallisia vaikutuksia lääkemääräysten hallintaan. Tie-

toja käsittelevillä järjestelmillä onkin suuri merkitys siihen, miten tietosisällössä havaitut 

poikkeavuudet vaikuttavat käytännön toimintaan. Tutkimuksessa havaittujen poikkeuk-

sellisten tietojen alkuperä ja syntymekanismi on selvitettävä ja järjestelmiin on tehtävä 

tarpeelliset korjaukset virheellisten tietojen synnyn estämiseksi. 

 

7.5.2 Erot tietojen yhtenevyydessä eri sairaanhoitopiirien välillä 

Analysoidussa aineistossa havaittiin puutteita mm. pakollisten tietokenttien ja boolean-

kenttien täyttämisessä. Jotkut sairaanhoitopiirit ovat nousseet esiin aineiston analyysin 

eri vaiheissa, mutta merkittäviä alueellisia eroja ei voida todeta. Poikkeuksena on Hel-

singin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS, 29 %) ja Varsinais-Suomen sairaanhoi-

topiirin (VSSHP, 24 %) huomattavan suuri osuus lääkemääräyksiltä puuttuvien lääke-

valmisteiden vahvuustietojen määrässä. Pysyvän lääkityksen osuus vaihtelee paljon eri 

alueilta poimituissa aineistoissa, mikä tuo huomattavia eroja sairaanhoitopiirien teke-

mien reseptikirjausten määrään. Sairaanhoitopiirien vaiheittainen liittyminen sähköisen 

reseptin käyttöön vaikuttaa myös kirjausmääriin. Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoi-

topiirin osuus on lähes neljännes aineiston reseptisanomien määrästä – poikkeusta-

pahtumien todennäköisyys on suurempi kuin muissa sairaanhoitopiireissä. Toisaalta 

pienissä tapahtumamäärissä yksittäisten poikkeustilanteiden osuus korostuu.  Korjaus- 

ja mitätöintikirjausten osuudessa on eroja eri alueilla, mutta poikkeamien syinä ovat 

usein yksittäiset kirjausketjut, kuten liitteissä 6 ja 8 voidaan havaita. Tulosten esittämi-

sessä on merkitystä sillä, onko tutkimuslöydökset esitetty lukumäärinä vai suhteellisina 

osuuksina. Molempia esitystapoja on käytetty; monissa tapauksissa lukumäärätieto 

antaa %-arvoa selvemmän kuvan ilmiön esiintymisestä aineistossa.  

 

Osa tutkimuksen tuloksista perustuu vain pieneen osaan aineistosta, eikä niitä voi pitää 

yleisesti pätevinä. Otoksessa vain 11836 kirjausta (15 % aineistosta) sisälsi lääkärien 

erikoisalan ilmoittavan koodin (CDA_LAAKARI_ERIKOISALA), joten tulosten vertailu 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken ei ole luotettavaa. Tutkimusky-

symyksessä haettuja eroja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon Reseptikes-

kukseen tuottamien tietojen välillä ei siis voida luotettavasti todeta. 
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Tutkimuksen perusteella voidaan olettaa, että Reseptikeskuksen tietosisältö tulee yh-

tenäistymään käyttökokemusten lisääntyessä, sillä käyttäjien kirjaamissa tiedoissa mm. 

reseptien mitätöinnin vapaamuotoisten perustelujen osuus on lisääntynyt aineistossa. 

Vuonna 2015 (13.5.2015 mennessä) tekstimuotoinen mitätöintisyy puuttuu vain kahden 

erikoislääkärin tekemistä kolmesta kirjauksesta. Toisaalta monet tiedon tekniset puut-

teet, kuten boolean-kenttien tyhjät arvot ovat edelleen yleisiä; niiden suhteellinen osuus 

kirjauksien kokonaismäärästä ei ole pienentynyt. Eikä lääkevalmisteen vahvuustietojen 

puuttuminen, virheelliset pvm-tiedot (01.01.0001) tai väärät versionumerot (16, 17) 

myöskään ole vähentyneet sähköisen reseptin käyttöaikana.  
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8 TULOKSET KIRJALLISUUUSLÄHTEISIIN PEILATEN  

Tutkimuksessa Reseptikeskuksen tietosisältöä kartoitetaan toiminnallisuuden näkö-

kulmasta, joten Wangin ja Strongin (1996) tiedon laadun käsitteellinen malli ja kaavios-

sa 5 esitetty viitekehys soveltuvat tietosisällön laadun arviointiin tässä yhteydessä. Tut-

kitun tietosisällön tarkastelu antaa vain kapean kuvan toiminnallisuudesta; siksi tiedon 

laadun viitekehyksen edellyttämää näkökulmaa on tutkimustulosten lisäksi täydennetty 

aiempien, kirjallisuudessa esitettyjen käyttäjäkokemuksia kartoittavien tutkimustulosten 

pohjalta. Wangin ja Strongin mallissa käyttäjäkeskeisinä näkökulmina ovat tiedon si-

säinen laatu, sekä tiedon esittämiseen, saavutettavuuteen ja asiayhteyteen liittyvä laa-

tu. Seuraavassa tarkastellaan Reseptikeskuksen tietosisällön laatua näistä tiedon käyt-

täjille keskeisistä näkökulmista. 

 

8.1 Tiedon sisäinen laatu 

Tiedon sisäisiä laatukriteereitä ovat tiedon uskottavuus, tarkkuus, objektiivisuus ja arvo. 

Reseptikeskukseen talletettu tieto on lääkityksen hallinnan välituote ja tuotannontekijä, 

joka mahdollistaa potilaan kokonaislääkityksen ajantasaisen hallinnan hoitoprosessissa 

paikasta riippumatta. Tiedon rakenteinen kirjaus parantaa tiedon tarkkuutta ja yhdistä-

mismahdollisuuksia. Tutkitussa tietosisällössä havaittiin muutamia epätarkkuuksia mm. 

tietojen puuttumista pakollisista kentistä ja boolean-arvoista. Lisäksi joidenkin resep-

tisanomien virheelliset versionumerot ja päivämäärät (01.01.0001) heikentävät tietosi-

sällön uskottavuutta. Tietojärjestelmillä ja toimintakulttuurilla on suuri merkitys siihen, 

kuinka rekistereihin talletettua tietoa pystytään hyödyntämään. Lienee todennäköistä, 

että tietojärjeste mät ”paikkaavat” edellä mainitut virheet, eivätkä puutteelliset tiedot 

haittaa toimintaa. Lähtökohtana tulisi kuitenkin olla se, että tietosisältö on määritysten 

mukainen – virheetön tietosisältö on toiminnallisen laadun perusta. Sähköisen reseptin 

käyttö on alkanut vaiheittain ja käyttökokemuksen määrä vaihtelee otokseen poimituis-

sa terveydenhuollon toimintayksiköissä. Käyttökokemuksen lisääntyessä tietosisällön 

laatu luultavasti paranee, varsinkin jos tietojärjestelmät tukevat virheetöntä kirjaamista. 

 

8.2 Tiedon esittäminen 

Tiedon esittämiseen liittyy mm. tiedon tulkittavuus, oppimisen helppous, johdonmukai-

suus ja esityksen ytimekkyys. Tiedon esittäminen rakenteisessa muodossa parantaa 

tulkittavuutta ja yhdenmukaisuutta sekä esityksen ytimekkyyttä. Sähköisen reseptin 

toteutukseen liittyvät läheisesti Koodistopalvelu ja Lääketietokanta, joiden avulla tiedon 
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rakenteisuutta ja tietosisällön yhdenmukaisuutta tuetaan. Yhdenmukaisuus ei aina to-

teudu Reseptikeskuksen tiedoissa. Vaikka lääkevalmisteilla lääketietokannassa olevien 

tietojen perusteella lääkkeen nimi, vahvuus tekstinä ja lääkkeen lääkemuoto saadaan 

valmiina, niin monilta reseptikirjauksilta nämä tiedot kuitenkin puuttuvat. Resep-

tisanomissa koodimuotoista tietoa, mm. reseptin mitätöinnin syytä voi täydentää va-

paamuotoisella tekstillä. Tutkitussa tietosisällössä vapaamuotoinen teksti on usein ly-

hyt, eikä se aina anna rakenteista koodia täydentävää lisätietoa; tekstikenttään on kir-

jattu ”muodo  vuoksi” esimerkiksi pisteitä.  

 

Aiempien käyttäjätutkimusten (Vainiomäki et al. 2014, Vänskä et al. 2014.) mukaan 

lääkitystietojen esitystapa potilastietojärjestelmissä, rakenteisen kirjaamisen toteutus-

tapa sekä yhteenvetonäkymien muodostaminen vaativat kehittämistä monien lääkärei-

den mielestä. Käyttäjien kannalta epäloogiset sähköisen reseptin toimintatavat lienevät 

osasyy järjestelmien käyttäjien tyytymättömyyteen. Tietojärjestelmien tulee esittää tie-

dot lsopivassa muodossa, jolloin keskitettyjen tietorekisterien edut voidaan tehokkaasti 

hyödyntää. Tietojärjestelmien opittavuudessa lienee parannettavaa, sillä parhaimmat 

arvosanat järjestelmille antoivat yli kuusi vuotta järjestelmää käyttäneet lääkärit.  

 

8.3 Tiedon saavutettavuus 

Tiedon saavutettavuuteen liittyy myös tietoon pääsyn turvaaminen. Reseptikeskukseen 

keskitetty lääkemääräysten tietokanta ja potilastiedon arkisto edesauttavat ajantasai-

sen tiedon saantia paikasta riippumatta. Toistaiseksi mm. apteekkien rajoitetut käyttö-

oikeudet aiheuttavat lääkitystiedon epäyhtenäisyyttä Reseptikeskuksen tietosisältöön. 

Apteekkien reseptiin tekemät kirjaukset tallentuvat vain Reseptikeskukseen; nämä 

muutokset eivät yhdisty Potilastiedon arkistossa olevaan lääkkeen alkuperäiseen mää-

räysmerkintään (Mäkelä-Bengs et al. 2015, 103). 

 

Käytännön työssä (Vainiomäki et al. 2014, Vänskä et al. 2014) tiedon saavutettavuutta 

heikentävät järjestelmien hitaus ja yllättävät käyttökatkot sekä moninkertaiset kirjautu-

miset ja organisaatioiden välisen tiedonvaihdon vaikeudet. Lääkitystiedon saaminen 

toisesta organisaatiosta on hankalaa ja aikaa vievää, poikkeuksena tästä on lääkärei-

den mielestä vain yksi potilastietojärjestelmä. Lääkärein mielestä sähköisen reseptin 

käyttöönotto on helpottanut reseptien kirjaamista, mutta ei lääkehoidon kokonaiskuvan 

saamista ja hoidon jatkuvuuden turvaamista. Terveydenhuollon sähköiset tietojärjes-

telmäpalvelut lisäävät potilaiden omaa terveydentilaa koskevien tietojen saavutetta-
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vuutta sekä potilaan ja terveydenhuollon välistä vuorovaikutusta. Toistaiseksi lääkärei-

den ja potilaiden välinen sähköinen asiointi, samoin kuin lääkärien ja hoitajien välinen 

tietojärjestelmien tukema yhteistyö on ollut vähäistä. (Vänskä et al. 2014.) 

. 

8.4 Asiayhteyteen liittyvä laatu 

Tiedon laadun asiayhteyteen liittyviä tekijöitä ovat: tiedon kyky tuottaa lisäarvoa sekä 

tiedon merkityksellisyys, oikea-aikaisuus, kattavuus sekä riittävä tiedon määrä. Ajan-

tasaisen, helposti saatavan ja paikasta riippumattoman tiedon tarjoaminen sähköisiä 

reseptejä välittämällä ja säilyttämällä on Reseptikeskuksen perustehtävä. Parantuva 

lääkehoidon hallinta ja nopeutuva lääkemääräysten teko tuovat lisäarvoa kliiniseen 

potilastyöhön tehostamalla toimintaa, estämällä virheitä sekä vähentämällä tiedonha-

kuaikaa ja -kustannuksia. Kuitenkin Reseptikeskuksen ja potilastietojärjestelmien väli-

set yhteysongelmat ja yhteyksien avaamisen hitaus vähentävät lääkehoidon sähköises-

tä prosessista saatavaa hyötyä. (Kivekäs et al. 2014.) Rovasalon (2014) mukaan säh-

köinen resepti tuo lisäarvoa vain akuuttihoidossa. Pienille lääkäriyrityksille sähköisen 

reseptin käyttäminen sähköisen potilaskertomuksen osana voi luoda negatiivista arvoa; 

sähköiset palvelut aiheuttavat suuria investointitarpeita tietojärjestelmien hankintaan ja 

ylläpitoon. Hän näkee kehityksessä laajempiakin yhteiskunnallisia vaikutuksia haja-

asutusalueiden pienien toimintayksiköiden ja sivuapteekkien lopettaessa toimintansa 

kannattamattomina suurien kustannusten vuoksi. 

 

8.5 Lainsäädännön Reseptikeskukselle asettamien vaatimusten täytty-

minen 

Terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen lakisääteisenä tavoittee-

na on parantaa terveydenhuollon tuottavuutta, parantaa hoidon tuloksellisuutta ja kus-

tannustehokkuutta sekä siten edistää potilaiden hyvinvointia. Asiakastietojen sähköistä 

käsittelyä ja sähköistä lääkemääräystä koskevien lakien tavoitteena on edistää tietojär-

jestelmien ja sähköisen reseptin toiminnallisuutta sekä turvata tietojen eheys, saata-

vuus ja käytettävyys. Keskitetty kansallinen tietoarkisto ja sähköinen resepti mahdollis-

tavat potilaan ajantasaisten tutkimus-, lääkitys- ja hoitotietojen saatavuuden kaikissa 

hoitotilanteissa, ja siten ne edistävät hoidon jatkuvuutta ja potilasturvallisuutta. Tervey-

denhuollon kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja hoidon tuloksellisuutta parannetaan 

poistamalla eri paikoissa tehtävien päällekkäisten tutkimusten tarvetta ja tehostamalla 
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asiakirjahallintoa. Kansalaisen käyttöliittymän avulla parannetaan jatkossa potilaiden 

omien lääkitys- ja potilastietojen saatavuutta. (L1227/2010, L250/2014.) 

 

Sähköisten lääkemääräysten teknisten vaatimusten sekä tietosuojan ja tietoturvan to-

teutuminen todetaan auditoimalla, eli tarkastamalla lakien edellyttämien auditointikritee-

rien täyttyminen. Tietojärjestelmien kaksivaiheinen auditointi testaa teknisen yhteen-

toimivuuden ja tietoturvaominaisuuksien toteutumisen. (Kanta 2013, L20/2014.) Kanta-

palveluiden käyttäjiksi liittyvien organisaatioiden on käytettävä palvelun sisällön mukai-

sen auditoinnin läpäissyttä järjestelmää, sekä toteutettava organisaationsa ajantasaista 

ja voimassaolevaa tietoturvapolitiikkaa. Apteekkien edellytetään käsittelevän potilaiden 

tietoja asianmukaisesti tietoturva- ja salassapitosäädöksiä noudattaen. Liittyessään 

Kanta-palvelujen käyttäjiksi apteekit itseauditoivat toimintansa.  Reseptikeskuksen pal-

veluita käyttävien ja välittävien tahojen, pitää lain perusteella valvoa omassa organi-

saatiossaan Reseptikeskuksen tietojen katselua ja käsittelyä. Apteekkijärjestelmän 

käyttölokiin tallentuvat Reseptikeskuksen tietojen hakuun ja käyttöön liittyvät tiedot. 

Reseptikeskuksen omaan käyttölokiin tallentuu tieto kaikista Reseptikeskuksessa suo-

ritetutuista toimenpiteistä. (Kanta 2014b, Kela 2014a, Lakiesitys 2014.)   

 

Tutkitussa Reseptikeskuksen tietosisällössä havaittiin joitakin poikkeamia määritysten 

mukaiseen tietosisältöön verrattuna. Näiden tietojen eheyttä ja virheettömyyttä heiken-

tävien puutteiden vaikutusta laissa edellytettyyn toiminnan tuottavuuteen ja tulokselli-

suuteen ei voida todentaa – pelkästään tietosisältöä analysoimalla ei voida arvioida 

sitä, miten merkittävästi puutteet käytännössä vaikuttavat sähköisen reseptin toiminnal-

liseen laatuun tai käytettävyyteen Aineistossa ei ollut käyttölokiin tai tietosuojavastaa-

van lokiin liittyviä sanomia (sanomatyypit 19 ja 20), joten lokien käyttöä ei tutkimukses-

sa ole analysoitu. Aineistossa dokumentin korjaajan tunnus oli kirjattu n. 98 % lääke-

määräyksen ja lääkemääräyksen toimituksen korjauksista ja mitätöinneistä; siltä osin 

tiedon jäljitettävyys toteutuu. 

 

Sähköisten reseptien on noudatettava myös henkilötietolain määräyksiä. Ennen säh-

köisen reseptin kirjoittamista potilaalle tulee kertoa reseptin toiminnasta ja siitä, minne 

ja millä ehdoilla hänen tietojaan voidaan toimittaa. Potilaalla on toistaiseksi, vuoteen 

2017 asti (Mäkelä-Bengs & Vuokko. 2014, 26), oikeus kieltäytyä sähköisestä reseptistä 

ja saada paperiresepti. Potilaalla on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on tallennettu 

Reseptikeskukseen, ja hänellä on mahdollisuus valvoa tietojensa käyttöä sekä pyytää 
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virheellisten tietojen korjaamista. Potilas voi seurata tietojensa käyttöä ja katselua 

Omakannan kautta tai tekemällä lokitietopyynnön Kelalle, joka kahden viikon kuluessa 

toimittaa tiedot lääkitystietoja katsoneista organisaatioista ja henkilöistä. (Kanta 2013, 

Kanta 2014b, L523/1999, L1227/2010.) Reseptikeskuksesta poimittuun tutkimusaineis-

toon ei sisältynyt sanomatyypin 19 (katseluyhteyden loki) sanomia, joten tietojen tarkis-

tusmahdollisuutta ja sen käytön yleisyyttä ei voitu analysoida. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta Reseptikeskuksen tietosisällön periaatteessa vastaavan 

lainsäädännön asettamia vaatimuksia, sillä auditointikäytäntöjen kautta varmistetaan 

lakien mukainen toiminta tietosisällön käsittelyn osalta. Tutkimusaineistosta tehdyt ha-

vainnot osoittavat kuitenkin sen, ettei tietosisällön laatua riittävästi seurata Kanta-

liittymisen jälkeen. Analysoitujen tutkimustulosten ja aiempien tutkimusten (Vänskä et 

at. 2014, Vainiomäki et al. 2014) mukaan järjestelmien käytettävyyttä ja teknistä luotet-

tavuutta tulee edelleen parantaa hoitotyön toiminnallisen laadun ja tuottavuuden kehit-

tämiseksi. Reseptikeskuksen tietosisällön yhtenevyyttä pystytään entisestään paran-

tamaan tiedon laadun systemaattisen seurannan ja havaittujen puutteiden korjaamisen 

avulla sekä toimintatapoja ja tietojärjestelmiä yhtenäistämällä. 

 

8.6 Keinoja tiedon laadun parantamiseen 

Edellä, seitsemännessä luvussa on esitelty Reseptikeskuksen tietosisällön kartoittami-

sen tuloksia. Tutkimuksen kirjallisuusosiossa on seurattu myös lääkäreiden mielipiteitä 

terveydenhuollon tietojärjestelmien käytettävyydestä (Vainiomäki et al. 2014, Vänskä et 

al. 2014). Kirjallisuuslähteet tukevat empiirisen tutkimuksen tuloksia; tiedon laadun pe-

rustana olevat tietojärjestelmät ja toimintaprosessit vaativat edelleen parantamista.  

Vainiomäki et al. (2014) toteavat, etteivät tietojärjestelmät yksin aiheuta kaikkia käytet-

tävyysongelmia, mutta käyttäjien on vaikea erottaa tiedon ja järjestelmien laatuongel-

mat käyttöympäristön, kuten toimijaryhmien erilaisten toimintakulttuurien tai tiedonsiir-

toverkon aiheuttamista ongelmista. Käyttäjä ei esimerkiksi tiedä, onko rekisteristä hae-

tun lääkitystiedon hitaaseen näytölle päivittymiseen syynä tietoverkon tai laitteiston 

tekninen vika ja/tai heikko kapasiteetti vai huonosti suunniteltu sovellus, tietorekisteri 

ja/tai metatieto. Vai aiheutuuko hitaus käyttäjän kokemattomuudesta ja/tai huonosti 

suunnitellun käyttöliittymän ohjaamasta tiedon väärästä hakutavasta. 
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Tiedon laadunhallinta on jatkuva prosessi (kaavio 5 sivulla 34), minkä vaiheita ovat 

tiedon laadun määrittäminen, mittaaminen, analysointi ja parantaminen (Zhu et al. 

2012). Keskeistä on löytää tapauskohtaisesti tarkoituksenmukaiset laatuominaisuudet 

ja validit mittarit monien ulkopuolistenkin tekijöiden muodostamassa kokonaisuudessa. 

Tässä työssä Reseptikeskuksen tiedon yhtenäisyydellä on pyritty selvittämään tietosi-

sällön laatua toiminnallisuuden näkökulmasta tarkasteltuna. Mutta mitä tutkimuksessa 

käytetyt mittarit lopulta kertovat, olisiko löydettävissä kattavampia mittareita? Jatkuvan 

laadun parantamisen tavoitteiden mukaisesti tulee myös mittareiden validiutta arvioida 

ja kehittää. Laadun mittaaminen ja analysointi tulee olla määräajoin toistuvaa, ja pa-

rannustoimenpiteiden vaikuttavuutta tulee seurata. Tässä tutkimuksessa saatujen ko-

kemusten pohjalta tulee määrittää analyysit ja mittarit, joita jatkossa tullaan säännölli-

sesti käyttämään. Tietojen poimintaproseduurit sekä tarkoituksenmukainen tutkimus-

otoksen koko ja osittelu on suunniteltava. Aineiston käsittelyä edeltävä täydentäminen 

on automatisoitava kustannustehokkuuden saavuttamiseksi. Analysointia edeltävään 

aineiston täydentämiseen kuuluu mm. havaintojen jaottelu organisaatioyksikkölajeihin 

ja sairaanhoitopiireihin Sote-organisaatiorekisteriä ja Apteekkirekisteriä käyttäen sekä 

henkilötietojen anonymisointi.  

 

Oleellista tiedon käytettävyyden kehittämisessä on toiminta- ja tiedonluontiprosessien 

virtaviivaistaminen, prosessien ymmärtämisen lisääminen koulutuksen avulla sekä teh-

täviin perehdyttäminen. Riittävä koulutus ja sen tuoma kyky kokonaisuuksien hahmot-

tamiseen sekä rakenteellisen kirjaamisen hyötyjen ymmärtäminen (knowing-why) ovat 

keskeisiä tekijöitä laadukkaan tiedon tuottamisessa. Käyttökokemuksen kartuttaminen, 

käyttäjän osaamistasoon mukautuva ohjeistus sekä luontaista työnkulkua noudattava, 

käyttötarpeisiin mukautettava järjestelmä ovat keinoja parantaa tiedon hyödyntämisen 

ja tuottamisen prosesseja (Häyrinen 2011, 61, Vänskä et al. 2014). Tutkimustuloksissa 

havaittiin puutteita mm. reseptien versioinnissa ja viittauksissa reseptin tilamuutoksiin 

sekä korjauksille ja mitätöinneille kirjattujen vapaamuotoisten perustelujen sisällöissä. 

Tiedon tarkkaa kirjaamista ei ehkä ole pidetty tarpeellisena muita tiedon käyttäjiä palve-

levana toimintana. Vai onko syynä ollut se, että lisätiedon kirjaaminen on hidasta ja 

vaivalloista. Kiireisessä työtilanteessa loogisen toimintatavan vastainen työjärjestys, 

tarvittavan tiedon odottaminen ja/tai oikean koodin etsiminen rakenteisen kirjauksen 

totuttamiseksi vie ehkä liikaa aikaa.   
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä työssä arvioitiin Reseptikeskuksen tietosisällön yhteneväisyyttä ja tarkasteltiin 

tiedon laadun teoriaa. Teoriaosuuden kautta pyrin syventämään ymmärrystä ja saa-

maan näkökulmia tiedon laatuun liittyvien tekijöiden arvioimiseen ja kehittämiseen. 

Empiriaosuudessa tutkimusaineiston puitteissa selvitin Reseptikeskuksen lääkekohtai-

sen tiedon laatua toiminnallisuuden näkökulmasta tarkasteltuna. Analyysi on ensim-

mäinen selvitys Reseptikeskuksen tiedon sisällöstä ja laadusta. 

 

9.1 Toiminnalliset johtopäätökset 

Reseptikeskuksen tietosisältöä arvioitiin tiedon toiminnallisen laadun selvittämiseksi. 

Tietosisällössä havaittiin joitakin puutteita: mm. pakollisten tietojen arvoja puuttui, re-

septitietojen ketjuttaminen ei näkynyt versionumeroinnissa eikä aina myöskään viitta-

uksina reseptien tilamuutoksiin tai korvattavaan asiakirjaan. Lisäksi aineistossa oli vir-

heellisiä versionumero- ja päivämäärätietoja. Näiden puutteellisuuksien toiminnallinen 

merkitys jäi kuitenkin tämän työn puitteissa epäselväksi, sillä pelkästään Reseptikes-

kuksen tietosisältöä tarkastelemalla saatiin vain kapea kuva tiedon toimivuudesta käy-

tännössä. Tiedon toiminnallinen laatu on kontekstisidonnaista ja tietojärjestelmien 

osuus toiminnallisuuden luojana on merkittävä. Tietojärjestelmien tietokenttiin tuomat 

oletusarvot ja tiedon yhdisteleminen useista tietovarannoista luultavasti täydentävät 

yksittäisen tietokenttien puutteita, kun Reseptikeskuksen tietosisältöä käytetään esi-

merkiksi Lääkityslistan toteutukseen.  

 

Tietojärjestelmien ominaisuuksista huolimatta yksittäinenkin puuttuva tai määritysten 

vastainen tieto Reseptikeskuksessa luo aina toiminnallisen virheen mahdollisuuden ja 

vähentää tietosisällön luotettavuutta. Virheellisten tietojen kertymisen tai tietojen puut-

tumisen syitä olisi edelleen selvitettävä, ja potilastietotietojärjestelmätoteutusten tulisi 

jatkossa estää puutteellisten kirjausten päivittyminen Reseptikeskukseen. Riittävä kir-

jaamisen ohjeistus ja potilastietojärjestelmien käyttäjille tarjoama looginen, lääkehoito-

prosessia tukeva rakenne vähentäisivät virhekirjausten ja pitkien korjausketjujen mää-

rää. Reseptikeskuksen tietosisältöä luodaan ja käytetään terveydenhuollon tietojärjes-

telmien ja apteekkijärjestelmien kautta – järjestelmien toiminnallinen laatu ja käytettä-

vyys tuottavat tietosisällön laadun ja laadukas tietosisältö turvaa virheettömän lääkitys-

tietojen hallinnan. 
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9.2 Teoreettiset johtopäätökset 

Keskeinen tekijä tiedon laadun kehittämiseen on tietotarpeiden tunnistaminen sekä 

tiedon käyttäjille tärkeiden laatukriteereiden määrittäminen ja niiden mittaaminen kaa-

vion 5 mukaisesti. Toiminnalliseen tiedon laatuun liittyy monia tekijöitä (ks. luvut 2.4 ja 

2.5), joita voidaan määrittää tai mitata vain kontekstikohtaisesti, tiedon käyttötarkoitus 

ja -ympäristö huomioiden. Työn teoriaosuudessa esitelty kirjallisuus korostaa erityisesti 

tiedon laadun kontekstisidonnaisuutta, minkä perusteella tavallisimmin voidaan määrit-

tää tapauskohtaiset mittarit tiedon laadulle ja sen kehittämiselle.  

 

Tiedolle asetettavat laatuvaatimukset ovat moninaiset, ja vaatimukset täyttävää tietoa 

tuottavissa prosesseissa kaikkien osa-alueiden, eli tiedon keräämisen, tallennuksen ja 

hyödyntämisen on toimittava hyvin. Perusvaatimukset kuten mm. tiedon uskottavuus, 

tarkkuus, ajantasaisuus, objektiivisuus ymmärrettävyys ja saavutettavuus ovat sovellet-

tavissa useimpiin käyttökonteksteihin. Uusia tiedon laadun haasteita nousee organi-

saatioiden verkostoitumisesta ja yleisestä teknologiakehityksestä. Terveydenhuollossa 

reseptitietoja tuottavissa lääkkeenmääräämisen prosessissa toiminnallinen laatu on 

tietoa tuottavien potilastietojärjestelmien, tietoa tallentavien Reseptikeskuksen ja Poti-

lastiedon arkiston sekä tietoa hyödyntävien apteekkijärjestelmien ja terveydenhuollon 

kliinisessä työssä tehtävien hoitopäätösten laatua.  

 

Reseptitietojen tuottamiseen ja hallinnointiin liittyy useita osapuolia. Asiakaslähtöinen 

palvelujärjestelmä toteutetaan integroimalla terveydenhuollon julkisen ja yksityisen sek-

torin palveluntarjoajien, apteekkien, vakuutusyhtiöiden, lääketeollisuuden ja Kelan eril-

lisiä järjestelmiä kokonaisuudeksi. Sairaanhoitopiireissä käytetään eri järjestelmätoimit-

tajien toimittamia erilaisia potilastiedon järjestelmiä, mutta myös saman järjestelmän eri 

versioita. Tyypillisesti erikoissairaanhoidossa käytetään useita eri järjestelmiä, joista 

osa (kuten reseptin tekeminen) voi olla integroitu omaan potilaskertomusjärjestelmään. 

Kansallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin tulee edelleen tukea integroitujen kansallisten 

tietojärjestelmien sekä eri sairaanhoitopiirien järjestelmien yhdenmukaista ja kustan-

nustehokasta toimintaa. Yhteentoimivien tietojärjestelmien avulla voidaan nopeuttaa 

hoitotyötä, pienentää tiedonhankintakustannuksia ja parantaa potilasturvallisuutta.  

 

Terveydenhuollon sähköisten tietojärjestelmäpalvelujen odotetaan tehostavan tervey-

denhuollon ja potilaan välistä vuorovaikutusta sekä nopeuttavan eri organisaatioyksi-

köiden ja ammattiryhmien keskinäistä tiedonsaantia. Toistaiseksi Kanta-palveluiden 
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tuottamat hyödyt ovat olleet rajallisia, lähinnä organisaatioiden sisäisiä (ks. luku 5.3). 

Kansalaisille Omakannan kautta tarjotut palvelut ovat vielä suppeita. Reseptin uudis-

taminen Omakannan kautta ei tällä hetkellä ole mahdollista ja kansalaisilla on vain osit-

tainen näkymä lääkitystietoonsa Omakannassa, sillä siellä on katseltavissa ainoastaan 

reseptilääkkeet. Jatkossa Omakannan palveluihin lisätään reseptin uudistamismahdol-

lisuuden lisäksi mahdollisuus katsella kattavasti omia lääkitystietoja (ks. luku 5.4). 

 

Sähköisten palvelujen yleistyminen luo lisäarvoa tehostamalla terveydenhuollon toimin-

taa, mutta asialla on myös kääntöpuolensa.  Kuten luvussa 8.4 mainitaan, sähköisen 

reseptin ja muun sähköisen asioinnin muuttuminen ainoaksi palvelumuodoksi voi aihe-

uttaa eriarvoistumista alueellisesti sekä erilaisten yritysten että eri väestöryhmien välillä 

pienten haja-asutusalueille toimineiden palveluyksiköiden lopettaessa toimintansa kan-

nattamattomina. Sähköisten reseptien tekeminen edellyttää potilastietojärjestelmän 

käyttöä, ja pienille lääkäriyrityksille, sivutoimisille yksityisvastaanotoille ja sivuapteekeil-

le Kanta-palvelun käyttöönotto voi olla liian kallis investointi. Eri väestöryhmillä voi olla 

myös erilaiset valmiudet ja taloudelliset mahdollisuudet sähköisten palveluiden käyttä-

miseen. 

 

Lainsäädännön asettamat rekisterien käyttö- ja kirjausoikeuksia koskevat rajoitteet ai-

heuttavat haasteita reseptitiedon ajantasaisuudelle. Nykyisen lainsäädännön puitteissa 

hoitajilla ei ole käyttöoikeuksia Reseptikeskuksen tietoihin eikä apteekeilla tai sosiaali-

huollon organisaatioilla Potilastiedon arkistoon. Näiden toimijoiden tekemät reseptitieto-

jen muutokset päivittyvät nykytoteutuksessa vain Reseptikeskuksen tietoihin, mutta 

eivät esimerkiksi kertomusmerkintöihin saakka, mikä aiheuttaa tietojen epäyhtenäisyyt-

tä.  Uusien toiminnallisten määrittelyjen mukainen lääkemääräyksen tietosisältö, ja sii-

hen sisältyvät luokitukset lisäävät tiedon ajantasaisuutta ja yhtenevyyttä Lääkityslistalla 

(ks. luku 5.4). Lääkkeen määräysmerkintöihin ja reseptitietoihin tallentuva lääkemer-

kinnän synkronointikoodi sekä lääkityksen ja yksittäisten lääkkeiden tarkistusmerkintö-

jen tallentuminen Potilastiedon arkistoon ja reseptilääkkeen muutostietojen osalta myös 

Reseptikeskukseen edistävät jatkossa reseptitietojen ajantasaisuutta. Myös annoskir-

jauksen rakenteen tarkempi määrittäminen edistää jatkossa tiedon yhtenevyyttä. 
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9.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Työn tuloksena syntyi esikartoitus Reseptikeskuksen tiedon laatuarvioinnin pohjaksi. 

Tutkimuksen aineisto koostui empiriaosuudessa Reseptikeskuksen tietosisällöstä ke-

rättynä pääosin vuoteen 2014 mennessä kertyneen tiedon pohjalta sekä teoriaosuu-

dessa tiedon laatua käsittelevästä kirjallisuudesta ja valtakunnallisten tietojärjestelmä-

palveluiden määrittelyjulkaisuista. 

 

Empiriaosuudessa tutkimuksen laatuun vaikuttivat otoksen kattavuus ja analysointime-

netelmät. Riittävän suuri ja kattava tutkimusaineisto tuo perusjoukosta esiin tutkimus-

ongelman kannalta oleelliset tekijät. Reseptikeskuksen tietosisällöstä koottu tutkimus-

otos sisälsi 20 sairaanhoitopiirin osalta yhteensä 596 satunnaisesti valitun potilaan lää-

kemääräyksiin liittyvät tiedot. Otoksen poiminnan lähtökohtana olivat muutostietoja 

sisältävät reseptikirjaukset terveydenhuollon eri sektoreilta. Otos sisälsi erikoissairaan-

hoidon ja perusterveydenhuollon piirissä, sekä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon 

puolella tehtyjä sähköisien reseptien korjausta, mitätöintiä, uudistamispyyntöä ja uudis-

tamiskieltoa koskevia kirjauksia marraskuulta 2014, sekä otokseen valittujen potilaiden 

muut sähköiset reseptit pääosin vuosilta 2012–2014. Kokonaismäärän perusteella 

(76411 kirjausta) otosta voidaan pitää riittävän kattavana, mutta reseptikirjausten mää-

rät vaihtelivat paljon sairaanhoitopiirien välillä. Lisäksi yksittäisten potilaiden poikkeuk-

sellisen laajat reseptihistoriat saattavat vaikuttaa eri sairaanhoitopiireistä saatuun ko-

konaiskuvaan.  Sairaanhoitopiirien keskinäistä vertailua on kuitenkin tehty, vaikka saa-

tuja tuloksia ei voitane yleistää. Sähköinen resepti on otettu käyttöön vaiheittain ap-

teekkien, julkisten ja yksityisten palveluntuottajien järjestelmissä, joten käyttöönottovai-

he vaikuttaa aineiston täydellisyyteen. Tutkimustulokseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. 

se, kuinka kauan kyseinen sairaanhoitopiiri on käyttänyt sähköistä reseptiä ja kuinka 

toimiva käytössä oleva potilastietojärjestelmä on. Myöhemmin, mahdollisen jatkotutki-

muksen aineistoista mitattuna tutkimuksen eriaikainen reliaabelius muuttunee, sillä 

terveydenhuollon henkilöstön kokemus sähköisen reseptin käytöstä lisääntyy ajan 

myötä, ja samoin tietojärjestelmät kehittynevät edelleen. 

 

Tutkimuksen teoriaosuudessa paneuduttiin tiedon laadun teoriaan ja terveydenhuollon 

toiminnalliseen tiedon laatuun. Apteekkien näkökulmasta sähköisen reseptin toiminnal-

lisuutta on käsitelty niukasti, koska tutkijan saatavilla oli vain muutamia artikkeleja ap-

teekkien kokemuksista sähköisen reseptin käytössä. Puutteena on viitattujen artikkeli-
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en tieteellisen luotettavuuden vaihtelevuus. Kattavaa ja tieteellisesti arvostettua tutki-

musaineistoa ei Reseptikeskuksesta ole vielä paljoa syntynyt.  

 

Aiemmin tehdyt tutkimukset kattavat pääasiassa sähköisen reseptin käyttöönoton pilo-

tointivaiheessa tehtyjä, tutkimusasetelmiltaan suppeita artikkeleja. Sähköistä reseptiä 

koskevissa kyselytutkimuksissa vastausprosentit ovat toisinaan pieniä, kuten Kivekäs 

et al. (2014) toteaa – ehkä johtuen vielä kyselyhetkellä vähäisestä käyttökokemukses-

ta. Kuitenkin monien sähköisen reseptin käyttöönotosta tehtyjen tutkimusten (Vai-

niomäki et al. 2014, Vänskä et al. 2014, Peura 2014, Kivekäs et al. 2014) tulokset ovat 

keskenään samansuuntaisia, joten artikkelien tulokset lienevät yleistettävissä avohoi-

don lääkkeenmääräämisen prosessissa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 

piirissä. Aiemmissa tutkimuksissa havaittiin järjestelmien välisessä tiedonkulussa ja 

potilastietojärjestelmien toiminnallisuudessa puutteita, mutta useat toiminnot, kuten 

sähköinen resepti, koettiin hyödyllisiksi. Järjestelmien käytettävyyttä ja luotettavuutta 

tulee edelleen parantaa hoitotyön toiminnallisen laadun ja tuottavuuden kehittämiseksi. 

Tarve tiedon laadun ja sitä tukevien järjestelmien kehittämiseen havaittiin myös Resep-

tikeskuksen tietosisällön analysoinnissa. 

 

9.4 Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimusmahdollisuudet 

Tutkimusaineisto sisälsi reseptitietoja pääosin vuosilta 2012—2014 potilailta, joille on 

marraskuun 2014 aikana kirjattu reseptien muutostietoja. Tämän lyhyehkön ajanjakson 

ajalta poimituissa tiedoissa saattaa olla hajanaisuutta, sillä sähköiseen reseptiin liitty-

minen on tapahtunut vaiheittain vuodesta 2011 alkaen, ja otokseen valikoituneiden 

potilaiden vaihtelevat reseptimäärät ja -tiedot vaikuttavat sattumanvaraisesti sairaan-

hoitopiirikohtaisiin tuloksiin. Tutkimus on luonteeltaan kartoittava, joten aiempiin tutki-

muksiin tai teorioihin perustuvia hypoteeseja ei ole asetettu, eikä hypoteesien toden-

mukaisuutta tai tulosten yleistettävyyttä pyritä todistamaan. 

 

Nyt tehdyn esikartoituksen pohjalta on mahdollista seurata Reseptikeskuksen tietosi-

sällön laadun kehittymistä uusien tutkimusten avulla. Sähköisen reseptin käyttökoke-

mukset lisääntyvät, lainsäädäntö muuttuu ja järjestelmätoimittajat tekevät parhaansa 

käyttäjien vaatimukset täyttävien järjestelmien kehittämiseksi myös terveydenhuoltoon. 

Odotettavissa on siis sähköisen reseptin toimivuuden ja tiedon laadun paranemista 

käytön jatkuessa, Tutkimus on tavoitteensa mukaisesti esikartoitus ja lähtökohta Re-

septikeskuksen tietosisällön jatkuvaan seurantaan ja kehittämiseen. Reseptikeskuksen 
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teknisen toteutuksen laadunarviointi mm. tiedon eheyden ja oikeellisuuden osalta jäi 

tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Jatkossa olisi tärkeää selvittää syyt tietosisällössä 

havaittuihin poikkeavuuksiin ja tutkia sitä, miten ne vaikuttavat järjestelmien toimintaan.  

 

Sähköiset reseptit ja lääketoimitukset ovat potilaiden nähtävillä Omakanta-palvelun 

kautta. Potilastiedon arkiston käyttöönoton myötä myös omien terveystietojen katselu 

ja hallinta on mahdollista. Mielenkiintoinen tutkimusaihe olisi selvittää sitä, miten poti-

laat hyödyntävät Omakanta-liittymää omien resepti- ja kertomustietojen seurantaan, ja 

mitä muutoksia ja parannuksia käyttäjät haluaisivat Omakanta-järjestelmään jatkossa.  

 

Reseptikeskukseen tallennettu tieto on toissijaisesti myös terveydenhuollon hallinnolli-

sen ohjauksen ja päätöksenteon työväline sekä tilastoinnin raaka-aine. Eräs lisätutki-

muksen kohde olisi myös se, kuinka Reseptikeskukseen tallennettu tieto ja siihen liitty-

vä metatieto täyttävät erilaiset toisiokäytön vaatimukset ja kuinka tiedon hyödynnettä-

vyyttä toisiokäytön näkökulmasta voisi kehittää. Kaiken kaikkiaan tiedon laadun kehit-

täminen on jatkuva prosessi; siinä riittää useita näkökulmia ja rajapintoja tutkijoille 

myös terveydenhuollon alalla.  
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Liite1. Poimittavien tietojen kuvaus 

 

Reseptikeskuksen lääkekohtaisen tiedon laadun kartoitus toiminnallisuuden näkökulmasta  

(RESLAT) 

 

Aineiston poiminta: 

Aineistoon on poimittu marraskuulta 2014 jokaisesta Manner-Suomen sairaanhoitopiiristä 30 poti-

laan reseptitiedot.  

Potilaat on valittu seuraavasti:  

a) 30 potilasta per sairaanhoitopiiri,  

b) potilaan reseptitietoja on muutettu marraskuussa 2014.  

 

Valitulta potilaalta on Reseptikeskuksesta poimittu alla kuvatut tiedot kaikkien hänelle tehtyjen säh-

köisten reseptien osalta. 

 

 Poimittava tieto Tietokenttä 

   

1 Potilaan yksilöivä tunniste PATIENT_ID 

2 Asiakirjan yksilöivä tunniste CDA_ID 

3 Asiakirjan set_id CDA_SET_ID 
Lääkemääräysten- ja toimitusten alkupe-
räisen version asiakirjan tunniste CDA_ID.  
Liittää korjaus ja mitätöintiasiakirjat 
alkuperäiseen versioon. 

4 Asiakirjan versionumero CDA_VERSIONNUMBER 

5 Alkuperäisen asiakirjan luontihetki CDA_EE_EFFECTIVETIME 
Lääkemääräysten- ja toimitusten alkupe-
räisen version asiakirjan luontihetki. Korja-
us- ja mitätöintiasiakirjoilla kertoo ensim-
mäisen version luontihetken. 

6 Onko kyseessä lääkkeenkäytön aloitus  CDA_LAAK_ALOITUS Boolean true/false 

7 Asiakirjan luoneen organisaation nimi CDA_ORG_NAME 

8 Asiakirjan luoneen organisaation OID CDA_REP_ORG_ID 

9 Lääkärin erikoisala, koodi CDA_LAAKARI_ERIKOISALA 
Koodilistaus luokituksesta "Hilmo - Tervey-
denhuollon erikoisalat" versiosta 
1.2.246.537.6.24.2003 

10 Valviran ammattioikeus 1 CDA_AMMATTIOIKEUS1 
Koodilistaus luokituksesta "Valvira - Am-
mattioikeudet" versiosta 
1.2.246.537.6.140.2008 

11 Valviran ammattioikeus 2 CDA_AMMATTIOIKEUS2 
Koodilistaus luokituksesta "Hilmo - Tervey-
denhuollon erikoisalat" versiosta 
1.2.246.537.6.24.2003 tai koodilistaus luo-
kituksesta "Valvira - Ammattioikeudet" 
versiosta 1.2.246.537.6.140.2008 

  
(jatkuu) 
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12 Lääketietokannan mukainen laji (koodiarvo) CDA_LAAKETIETOKANTA_LAJI 
Koodilistaus luokituksesta "Sähköinen lää-
kemääräys - Lääketietokannasta saatava 
valmisteen laji" versiosta 
1.2.246.537.5.40126.2006 

13 Lääkevalmisteen ATC-koodi CDA_VALMISTE_ATC 

14 Kauppanimi, lääketietokannan mukainen laji=1, löytyy aina 
VNR-numero CDA_DRUGDB_1_NAME 

15 Kauppanimi, lääketietokannan mukainen laji=2, ei löydy VNR 
eikä ATC-koodia CDA_DRUGDB_2_NAME 

16 Kauppanimi, lääketietokannan mukainen laji=3, ei löydy VNR 
eikä ATC-koodia CDA_DRUGDB_3_NAME 

17 Kauppanimi, lääketietokannan mukainen laji=4, VNR-
numeroa ei ole, mutta ATC-koodi löytyy CDA_DRUGDB_4_NAME 

18 Lääketietokannan ulkopuolinen valmiste CDA_DRUG_OUTSIDE_DB 

19 VNR-koodi CDA_VNR_CODE 

20 Määrätty määrä tekstinä CDA_QUANTITY_VALUE 

21 Määrätty määrä, reseptin tyyppi 1, pakkausten lukumäärä CDA_TYPE_1_PKG_AMOUNT 

22 Määrätty määrä, reseptin tyyppi 1, pakkauskoko tekstimuo-
toisena CDA_TYPE_1_PKG_SIZE_TXT 

23 Määrätty määrä, reseptin tyyppi 2, lääkkeen kokonaismäärä CDA_TYPE_2_AMOUNT 

24 Määrätty määrä, reseptin tyyppi 2, pakkauskoon yksikkö CDA_TYPE_2_SIZE_UNIT 

25 Määrätty määrä, reseptin tyyppi 3, aika CDA_TYPE_3_TIME 

26 Määrätty määrä, reseptin tyyppi 3, ajan yksikkö CDA_TYPE_3_TIME_UNIT 

27 Määrätyn määrän esittämistapa CDA_PRESCRIPTION_TYPE 
Koodilistaus luokituksesta "Sähköinen lää-
kemääräys - Määrätyn määrän esittämista-
pa" versiosta 1.2.246.537.5.40100.2006 

28 Lääkemuoto CDA_DRUG_TYPE 

29 Astia CDA_CONTAINER 

30 Laite CDA_LAITE 

31 Lääkevaihtokielto  CDA_LAAKEVAIHTOKIELTO 
Boolean true/false 

32 Vahvuus tekstimuotoisena CDA_DOSE_QUANTITY_TEXT 

33 SIC merkintä CDA_SIC 
Boolean true/false 

34 Annostusohje CDA_SUBST_ADMINISTRATION 

35 Käyttötarkoitus CDA_USAGE 

36 Annosjakelu CDA_ANNOSJAKELU 
Boolean true/false 

37 Apteekissa valmistettava lääke CDA_APTEEKIN_LAAKE 
Boolean true/false 

38 Pysyvä lääkitys CDA_PYSYVA_LAAKITYS 
Boolean true/false 

   
(jatkuu) 
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39 Asiakirjan tyyppi CDA_CODE 
Koodilistaus luokituksesta "Sähköinen lää-
kemääräys - Reseptisanoman tyyppi" ver-
siosta 1.2.246.537.5.40105.2006 

40 Mitätöinnin syy RKE_INVALIDATION_REASON 
Koodilistaus luokituksesta "Sähköinen lää-
kemääräys - Lääkemääräyksen mitätöinnin 
tyyppi" versiosta 1.2.246.537.5.40103.2006 

41 Perustelu korjaukselle, mitätöinnille, lukitukselle, lukituksen 
purulle CDA_MOD_ARGUMENT 

42 PKV merkintä CDA_PKV 
Koodilistaus luokituksesta "Sähköinen lää-
kemääräys - Huumausaine / PKV lääkemää-
räys" versiosta 1.2.246.537.5.40118.2006 

43 Huumausaine merkintä CDA_HUUME 
Boolean true/false 

44 Asiakirjan luontihetki CDA_CDA_EFFECTIVETIME 
Kyseisen asiakirjan luontihetki 

45 Dokumentin korjaajan, mitätöijän tunniste. esim. lääkärin 
SV-numero CDA_AUTHOR_ID2 

46 Viittaukset tilamuutoksiin pilkuilla eroteltuina CDA_ADDENDUM_REFERENCE 
Viittaus asiakirjan CDA_ID-kenttään esim. 
toimituksissa viittaus lääkemääräyksen 
CDA_ID:seen. 

47 Uudistamispyynnön kohdistus organisaatio CDA_RECIPIENT 
Organisaation OID 

48 Viitattu asiakirja, joka korvataan CDA_APND_ID 
Viittaus asiakirjan CDA_ID-kenttään esim. 
lääkemääräyksen korjauksessa viittaus 
alkuperäisen lääkemääräyksen 
CDA_ID:seen. 
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Liite2. Luokitukset  

Lähde: Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon koodistopalvelin. Saatavilla:  

http://91.202.112.142/codeserver/pages/classification-list-page.xhtml 

 

TAULUKKO 1. Koodilistaus luokituksesta  
 "Sähköinen lääkemääräys – Reseptisanoman tyyppi" 
  
 

1 Lääkemääräys 

10 Lääkemääräyksen toimitus 

11 Lääkemääräyksen toimituksen mitätöinti 

12 Lääkemääräyksen toimituksen korjaus 

13 Muodosta potilasohje 

14 Muodosta yhteenveto sähköisistä lääkemääräyksistä 

16 Annosjakelu 

17 Annosjakelun purku 

18 Toimitusvarauksen purku 

19 Katseluyhteyden loki 

2 Lääkemääräyksen mitätöinti 

20 Tietosuojavastaavan loki 

3 Lääkemääräyksen korjaus 

4 Lääkemääräyksen lukitus 

5 Lääkemääräyksen lukituksen purku 

6 Lääkemääräyksen varaus 

7 Lääkemääräyksen varauksen purku 

8 Uudistamispyyntö 

9 Uudistamispyynnön vastaus 

       

 

TAULUKKO 2. Koodilistaus luokituksesta "Sähköinen lääkemääräys – Lääkemääräyksen 
 mitätöinnin tyyppi" 
 

   1 
Hoidollinen syy 

Lääkemääräyksen mitätöinti on tehty lääkärin, apteekin tai poti-
laan aloitteesta, kun lääkehoito ei enää ole tarpeellinen. 

   2 
Tekninen syy 

Lääkemääräyksen mitätöinti on tehty teknisen virheen vuoksi 
kokonaan toimittamattomalle lääkemääräykselle. 

   3 
Potilaan aiheuttama virhe 

Lääkemääräyksen mitätöinti on tehty potilaan tarkoituksella an-
tamien virheellisten tietojen tai pakottamisen vuoksi. 

   4 
Lääkemääräys vanhentunut 

Reseptikeskus mitätöi vanhentuneet lääkemääräykset.  
Vain reseptikeskus voi tehdä toimenpiteen. 

   5 
Potilas kuollut 

Reseptikeskus mitätöi kuolleiden henkilöiden lääkemääräykset. 
Vain reseptikeskus voi tehdä toimenpiteen. 

 

     (jatkuu) 

http://91.202.112.142/codeserver/pages/classification-list-page.xhtml


104 
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TAULUKKO 3. Koodilistaus luokituksesta "Sähköinen lääkemääräys - Lääketietokannasta 

 saatava valmisteen laji" 

1 Lääke 

2 Perusvoide 

3 Kliininen ravintovalmiste 

4 Määräaikainen erityislupavalmiste 

5 Rekisteröity lääkevalmiste 

 

 

TAULUKKO 4. Sairaanhoitopiirit luokituksesta "THL - Sairaanhoitopiirit" 
 
 

  03 VSSHP Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 

  04 SATSHP Satakunnan sairaanhoitopiiri 

  05 KHSHP Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri 

  06 PSHP Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 

  07 PHSHP Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri 

  08 KYMSHP Kymenlaakson sairaanhoitopiiri 

  09 EKSHP Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri 

  10 ESSHP Etelä-Savon sairaanhoitopiiri 

  11 ISSHP Itä-Savon sairaanhoitopiiri 

  12 PKSHP Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri 

  13 PSSHP Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 

  14 KSSHP Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 

  15 EPSHP Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

  16 VSHP Vaasan sairaanhoitopiiri 

  17 KPSHP Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

  18 PPSHP Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

  19 KASHP Kainuun sairaanhoitopiiri 

  20 LPSHP Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri 

  21 LSHP Lapin sairaanhoitopiiri 

  22 Ahvenanmaan maakunta Ahvenanmaan maakunta 

  25 HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 

       

 

 

(jatkuu) 
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TAULUKKO 5. ATC-pääluokat luokituksesta " Fimea – ATC-Luokitus " 
 
 

 ATC-LUOKITUS 

A 
Ruuansulatuselinten sairauksien ja 

 aineenvaihduntasairauksien lääkkeet 

B Veritautien lääkkeet 

C Sydän- Ja verisuonisairauksien lääkkeet 

D Ihotautilääkkeet 

G 
Sukupuoli- Ja virtsaelinten sairauksien lääkkeet,  

sukupuolihormonit 

H 
Systeemisesti käytettävät hormonivalmisteet,  

lukuun ottamatta sukupuolihormoneja ja insuliineja 

J Systeemisesti vaikuttavat infektiolääkkeet 

L Syöpälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat 

M Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeet 

N Hermostoon vaikuttavat lääkkeet 

P 
Loisten ja hyönteisten häätöön tarkoitetut  

valmisteet 

R Hengityselinten sairauksien lääkkeet 

S Silmä- ja korvatautien lääkkeet 

V Muut 
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Liite 3. Tutkimusaineiston kuvailu 

  
TAULUKKO 1. Tutkimusaineiston jakautuminen erilaisten toimintayksiköiden kesken 

 Koodi Sanomatyyppi Apteekki Julkinen Yksityinen Yht. 

 
1 Lääkemääräys 

0 
 

19905 
96.55 

711 
3.45 

20616 
 

 
10 

Lääkemääräyksen 
toimitus 

35490 
100 

0 
 

0 
 

35490 
 

 
11 

 Lääkemääräyksen 
toimituksen mitätöinti 

1281 
100 

0 
 

0 
 

1281 
 

 
12 

 Lääkemääräyksen 
toimituksen korjaus 

730 
100 

0 
 

0 
 

730 
 

 
16  Annosjakelu 

161 
100 

0 
 

0 
 

161 
 

 
17 Annosjakelun purku 

24 
100 

0 
 

0 
 

24 
 

 
18 

Toimitusvarauksen 
purku 

7242 
100 

0 
 

0 
 

7242 
 

 
2 

 Lääkemääräyksen 
mitätöinti 

8 
1.89 

408 
96.45 

7 
1.65 

423 
 

 
3 

Lääkemääräyksen 
korjaus 

12 
3.74 

301 
93.77 

8 
2.49 

321 
 

 
6 

Lääkemääräyksen 
varaus 

278 
100 

0 
 

0 
 

278 
 

 
7 

Lääkemääräyksen 
varauksen purku 

9 
100 

0 
 

0 
 

9 
 

 
8 Uudistamispyyntö 

3359 
34.59 

6268 
64.55 

84 
0.86 

9711 
 

 
9 

Uudistamispyynnön 
vastaus 

0 
 

125 
100 

0 
 

125 
 

  Yhteensä 48594 27007 810 76411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                (jatkuu)
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TAULUKKO 2. Ammattiryhmien tekemien kirjausten %-osuus resept.tyypeittäin 
 
Ammattioikeus 
(CDA_AMMATTIOI
KEUS1) 

1 
Lm. 

10 
Lm. 

toim. 

11 
Toim. 
mität. 

12 
Toi. 
korj. 

16 
Ann.
jak. 

17 
Jak. 
purk 

18 
T.var.

purk 

2 
Lm.  

mität 

3 
Lm. 
korj. 

6 
Lm. 
var. 

8 
Uus. 

pyyn. 

000   

lääkäri-opiskelija 
0.1           

001 laillistettu  

lääkäri 
58.1       56.3 58.4   

002  

lääkäritoiminnan 

harj. laki 2§ 

0.0           

003 laillistettu  

hammaslääkäri 
0.6       0.4    

005 laillistettu  

farmaseutti 
 82.3 83.8 78.7 75  82.7   85.7 76.1 

006 laillistettu 

proviisori 
 17.3 15.3 21.1 25 100 13.8   14.3 21.9 

031 laillistettu  

yleislääkäri 
1.1       0.8    

032 laillistettu 

lääkäri toisen 

valvonnassa 

0.4        0.6   

033 laillistettu 

hammaslääkäri   

toisen valvonnassa 

0.2           

034 laillistettu  

erikoislääkäri 
30.7       30.2 28   

035 laillistettu 

erikoishammaslääk

äri 

0.1       0.4    

100 laillistettu  

sairaanhoitaja 
0.01 0.1 0.7         

506 nimikesuojattu 

koulutettu hieroja 
 0.1 0.2         

605 nimikesuojattu 

lähihoitaja 
 0.0          

701 lupa toimia 

lääkärinä 
0.6        0.6   

900 lääketieteen  

opiskelija 4v 
5.2       9 9.3   

901  lääketieteen  

opiskelija 5v 
2.9       2.9 3.1   

907  farmasian  

opiskelija. 
 0.3  0.2   3.4    1.6 

998  ei-

luokituksessa 
      0.1    0.3 

Yht. lkm       48227 9949 32878 1240 625 28 6 1619 245 161 14 1462 

 
 
 
 
 
  

(jatkuu) 
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TAULUKKO 3. Lääkemääräyksen korjauksien ja mitätöintien osuus  

eri sairaanhoitopiireissä 

 

Julkisen terveydenhuollon tekemät kirjaukset reseptisanomatyypeittäin jaoteltuna 

SHP Reseptisanomatyyppi(CDA_CODE) 

 1 lääke- 

määrä-

ys 

1

0 

1

1 

1

2 

1

6 

1

7 

1

8 

2 lm- 

mitätöin. 

3 lm- 

korjaus 6 7 

8 uud. 

pyyntö 

9 

vast. 

Yht. 

100 % 

EKSHP 71.14       1.81 0.95   25.71 0.38  

EPSHP 79.70       2.21 0.74   17.16 0.18  

ESSHP 83.91       0.79 0.26   15.04   

HUS 71.92       1.06 0.83   25.87 0.32  

ISSHP 84.92       0.31 0.31   12.92 1.54  

KASHP 72.38       2.65 1.04   23.82 0.12  

KHSHP 74.60       2.13 1.20   21.68 0.40  

KPSHP 70.29       0.72    28.99   

KSSHP 76.30       1.83 1.61   19.90 0.37  

KYMSHP 77.64       2.52 0.45   18.85 0.54  

LPSHP 89.10       2.07 0.55   8.00 0.28  

LSHP 74.91       4.69 2.17   17.69 0.54  

PHSHP 72.48       1.40 1.49   23.39 1.24  

PKSHP 72.57       0.28 2.45   24.56 0.14  

PPSHP 74.33       1.80 1.47   21.91 0.49  

PSHP 68.37       1.32 1.71   27.94 0.66  

PSSHP 80.99       1.60 0.80   16.25 0.36  

SATSHP 74.82       1.73 1.22   22.12 0.10  

VSHP 82.19       1.03 0.68   14.38 1.71  

VSSHP 70.77       1.43 0.83   26.33 0.63  

Yhteensä lkm 19895 0 0 0 0 0 0 408 301 0 0 6268 125 26997 

Puuttuvat tiedot (49414) apteekkien ja yksityisten toimijoiden tekemiä 

    

 

(jatkuu) 



 

  

(jatkoa liite 3) 
 
TAULUKKO 4. Reseptitietoihin kirjatut lääkärien erikoisalat 

 

Erikoisala Apteekki Julkinen Yksityinen Yht. 

66111-koodit  0.2 %        (22)  22 

76-alkuiset koodit 7.69 %   (1) 10.8 %    (1201) 27.1 %   (190) 1392 

86-alkuiset koodit  5.12 %     (569) 71.9 %   (504) 1073 

99112-222-koodi  0.02 %         (2) 0.29 %       (2) 4 

Anestesiologia ja 
tehohoito 

 0.49 %       (54)  54 

Fysiatria  0.04 %         (4)  4 

Geriatria  0.05 %         (6)  6 

Hammas-, suu- ja 
leukas. (58_) 

 0.71 %       (79)  79 

Ihotaudit ja 
allergologia (60_) 

 0.67 %       (75)  75 

Keuhkosairaudet  0.93 %     (103)  103 

Kirurgia (20_) 7.69 %  (1) 1.55 %     (172)  173 

Korva- nenä- ja 
kurkkut. (55_) 

 0.2 %       (22)  22 

Lastentaudit (40_)  0.33 %       (37)  37 

Liikuntalääketiede  0.38 %       (42)  42 

Naistent. ja 
synnyt.(30_) 

 0.36 %       (40)  40 

Neurologia  0.4 %       (45)  45 

Nuorisopsykiatria      0.01  %        (1)  1 

Psykiatria  4.17 %     (464)  464 

Silmätaudit (50_)  0.72 %       (80)  80 

Sisätaudit (10_) 7.69%  (1) 4.35 %     (484)  485 

Syöpätaudit  1.02 %     (113)  113 

Työlääketiede ja 
työterveyshuolto  0.82 %       (91)  91 

Yleislääketiede 76.92 (10) 66.68 %  (7416) 0.71 % (5) 7431 

Yht. lkm 13 11122 701 11836 

Puuttuvat  64575  ilman erikoisalakoodia   (11836 + 64575 = 76411) 

 

 

       

       

       

       

       

      

     (jatkuu) 
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TAULUKKO 5. ATC-pääluokkien osuus reseptikirjauksissa 
 

ATC\ 

SHP A B C D G H J L M N P R S V 

Yht. 

EKSHP 
93 

12.1 
39 

5.1 
130 

16.9 
14 

1.8 
8 

1.0 
24 

3.1 
54 

7.0 
4 

0.5 
42 

5.5 
294 

38.1 
0 
 

38 
4.9 

25 
3.3 

5 
0.7 

770 
 

EPSHP 
40 
9 

18 
4.0 

121 
27.1 

16 
3.6 

12 
2.7 

4 
0.9 

15 
3.4 

6 
1.4 

47 
10.5 

119 
26.7 

0 
 

39 
8.7 

9 
2.0 

 
 

446 
 

ESSHP 
28 

8.8 
8 

2.5 
45 

14.2 
16 

5.0 
11 

3.5 
10 

3.1 
14 

4.4 
0 
 

47 
14.8 

100 
31.5 

2 
0.6 

28 
8.8 

9 
2.8 

 
 

318 
 

HUS 
597 

12.8 
127 
2.7 

849 
18.2 

149 
3.2 

134 
2.9 

123 
2.6 

297 
6.4 

33 
0.7 

408 
8.8 

1464 
31.4 

21 
0.5 

373 
8.0 

87 
1.9 

 
 

4662 
 

ISSHP 
33 

12.1 
10 

3.7 
37 

13.6 
8 
3 

27 
9.9 

 
 

21 
7.7 

 
 

27 
9.9 

82 
30.2 

1 
0.4 

23 
8.5 

3 
1.1 

 
 

272 
 

KASHP 
91 

14.1 
17 

2.6 
107 

16.6 
32 
5 

12 
1.9 

14 
2.2 

41 
6.4 

 
 

46 
7.1 

217 
33.6 

4 
0.6 

53 
8.2 

12 
1.9 

 
 

646 
 

KHSHP 
87 

15.3 
9 

1.6 
99 

17.4 
33 

5.8 
26 

4.6 
16 

2.8 
21 

3.7 
5 

0.9 
54 

9.5 
166 

29.2 
3 

0.5 
45 

7.9 
4 

0.7 
 
 

568 
 

KPSHP 
9 

9.7 
1 

1.1 
17 

18.2 
9 

9.7 
 
 

 
 

2 
2.2 

0 
 

21 
22.6 

26 
28,0 

 
 

6 
6.5 

2 
2.2 

 
 

93 
 

KSSHP 
108 

10.0 
28 

2.6 
166 

15.4 
15 

1.4 
52 

4.8 
27 

2.5 
67 

6.2 
15 

1.4 
99 

9.2 
371 

34.4 
3 

0.3 
90 

8.3 
38 

3.5 
 
 

1079 
 

KYM-
SHP 

118 
13.4 

11 
1.3 

143 
16.3 

28 
3.2 

28 
3.2 

22 
2.5 

63 
7.2 

10 
1.1 

59 
6.7 

291 
33.1 

1 
0.1 

85 
9.7 

21 
2.4 

 
 

880 
 

LPSHP 
96 

15.0 
15 

2.3 
125 

19.5 
32 

5.0 
22 

3.4 
6 

0.9 
30 

4.7 
 
 

84 
13.1 

175 
27.3 

1 
0.2 

46 
7.2 

8 
1.3 

 
 

640 
 

LSHP 
69 

15.3 
9 

2.0 
89 

19.8 
7 

1.6 
12 

2.7 
8 

1.8 
39 

8.7 
 
 

28 
6.2 

138 
30.7 

1 
0.2 

48 
10.7 

2 
0.4 

 
 

450 
 

PHSHP 
117 

13.1 
13 

1.5 
156 

17.4 
14 

1.6 
44 

4.9 
23 

2.6 
47 

5.23 
4 

0.5 
71 

7.9 
306 

34.2 
 
 

68 
7.6 

33 
3.7 

 
 

896 
 

PKSHP 
136 

12.8 
25 

2.4 
147 

13.9 
18 

1.7 
28 

2.6 
14 

1.3 
36 

3.4 
6 

0.6 
89 

8.4 
472 

44.6 
1 

0.1 
72 

6.8 
15 

1.4 
 
 

1059 
 

PPSHP 
122 

13.3 
30 

3.3 
176 

19.1 
58 

6.3 
30 

3.3 
11 

1.2 
59 

6.4 
7 

0.8 
72 

7.8 
275 

29.7 
 
 

75 
8.1 

6 
0.7 

 
 

921 
 

PSHP 
292 

16.3 
70 

3.9 
369 

20.5 
31 

1.7 
56 

3.1 
63 

3.5 
91 

5.1 
24 

1.3 
111 
6.2 

585 
32.6 

9 
0.5 

78 
4.3 

18 
1.0 

 
 

1797 
 

PSSHP 
107 

11.7 
33 

3.6 
196 

21.4 
10 

1.1 
37 

4.0 
15 

1.6 
65 

7.1 
7 

0.8 
97 

10.6 
240 

26.2 
7 

0.8 
74 

8.1 
29 

3.2 
 
 

917 
 

SAT-
SHP 

101 
13.4 

21 
2.8 

132 
17.5 

16 
2.1 

12 
1.6 

19 
2.5 

42 
5.6 

 
 

73 
9.7 

241 
32.0 

1 
0.1 

67 
8.9 

28 
3.7 

 
 

753 
 

VSHP 
31 

12.7 
15 

6.2 
42 

17.3 
13 

5.4 
3 

1.2 
10 

4.1 
9 

3.7 
 
 

28 
11.5 

67 
27.6 

 
 

9 
3.7 

16 
6.6 

 
 

243 
 

VSSHP 
307 

11.4 
62 

2.3 
327 

12.1 
66 

2.4 
76 

2.8 
84 

3.1 
233 
8.6 

8 
0.3 

215 
8 

962 
35.6 

24 
0.9 

247 
9.1 

90 
3.3 

1 
0,0 

2702 
 

Julkiset 

yht. 

2583 

12.8 

562.8 3473 

17.3 

585 

2.9 

630 

3.1 

493 

2.5 

1246 

6.1 

129 

0.6 

1718 

8.5 

6598 

32.8 

79 

0.4 

1565 

7.8 

455 

2.3 

6 

0,0 

20121 

 

Apteekit 5061 

13.8 

1027 

2.80 

8324 

22.7 

756 

2.06 

1536 

4.2 

916 

2.5 

1350 

3.7 

325 

0.9 

2248 

6.1 

11361 

31,0 

101 

0.3 

2906 

7.9 

745 

2.0 

6 

0,0 

36662 

Yksityi-
set 

57 

8.1 

13 

1.9 

68 

9.7 

59 

8.4 

70 

9.9 

8 

1.1 

58 

8.4 

2 

0.3 

101 

14.4 

154 

21.9 

2 

0.3 

73 

10.4 

39 

5.5 

 704 

 

       
(jatkuu) 
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KAAVIOT 1 JA 2.  ATC-luokkien jakaumat PKSHP:ssä ja PSSHP:ssä 

 

KAAVIO 1. Lääkevalmisteiden ATC-luokat Pohjois-Karjalan (PKSHP) sairaanhoitopiirissä 

 

KAAVIO 2. Lääkevalmisteiden ATC-luokat Pohjois-Savon (PSSHP)) sairaanhoitopiirissä 
 
      

(jatkuu) 



 

  

(jatkoa liite 3) 
 
TAULUKKO 6. Virheelliset pvm-tiedot (01.01.0001) vuosittain 

  
 

Vuosi Apteekki Julkinen Yksityinen Yht. 

 
2011 

26 
(0.23) 

35 
(0.55) 

 61 

 
2012 

664 
(6.00) 

277 
(4.33) 

 
 

941 

 
2013 

2926 
(26.42) 

1752 
(27.40) 

 
 

4678 

 
2014 

5556 
(50.18) 

3417 
(53.4)5 

56 
(66.67) 

9029 

 
2015 

1901 
(17.17) 

912 
(14.27) 

28 
(33.3 

2841 

 Yhteensä 11073 6393 84 17550 

 
 

TAULUKKO 7. Virheelliset pvm-tiedot (01.01.0001) sairaanhoitopiireittäin 

 
SHP 

8. Uudista- 
mispyyntö 

9. Uudist.p. 
vastaus 

Yht. 

 EKSHP 270 4 274 

 EPSHP 93 1 94 

 ESSHP 57  57 

 HUS 1686 21 1707 

 ISSHP 42 5 47 

 KASHP 207 1 208 

 KHSHP 163 3 166 

 KPSHP 40  40 

 KSSHP 272 5 277 

 KYMSHP 209 6 215 

 LPSHP 58 2 60 

 LSHP 98 3 101 

 PHSHP 283 15 298 

 PKSHP 351 2 353 

 PPSHP 268 6 274 

 PSHP 718 17 735 

 PSSHP 183 4 187 

 SATSHP 217 1 218 

 VSHP 42 5 47 

 VSSHP 1011 24 1035 

 Yhteensä 6268 125 6393 

 Apteekit   11073 

 Yksityiset   84 

 

 



 

  

Liite 4. Aineiston analysointi 

 TAULUKKO 1. Lääkemääräysten mitätöintien ja korjauksien syyt sairaanhoitopiireittäin 

Syykoodit:  
1 hoidollinen syy, 2 tekninen syy, 3 potilaan aiheuttama virhe, 

 4 lääkemääräys vanhentunut, 5 potilas kuollut 

 

 Syykoodit 1 2 3 4 5 Yhteensä 

EKSHP mitätöinti 19     19 

 korjaus 1   5 2 8 

EPSHP mitätöinti 10 2    12 

 korjaus    4  4 

ESSHP mitätöinti 3     3 

 korjaus      0 

HUS mitätöinti 59 8 1  1 69 

 korjaus 2   29  31 

ISSHP mitätöinti  1    1 

 korjaus    1  1 

KASHP mitätöinti 14    9 23 

 korjaus    2 5 7 

KHSHP mitätöinti 15 1    16 

 korjaus    3  3 

KPSHP mitätöinti  1    1 

 korjaus      0 

KSSHP mitätöinti 24 1    25 

 korjaus 2   13 1 16 

KYMSHP mitätöinti 26 2    28 

 korjaus    1  1 

LPSHP mitätöinti 15     15 

 korjaus    3  3 

LSHP mitätöinti 25 1    26 

 korjaus 2   3  5 

PHSHP mitätöinti 15 2    17 

 korjaus 2   6  8 

PKSHP mitätöinti 4     4 

 korjaus    19  19 

PPSHP mitätöinti 19 3    22 

 korjaus    9  9 

PSHP mitätöinti 31 2   1 34 

 korjaus 1   16 3 20 

PSSHP mitätöinti 18     18 

 korjaus 1   3  4 

SATSHP mitätöinti 14 3    17 

 korjaus 1 1  2  4 

VSHP mitätöinti 3     3 

 korjaus    1  1 

VSSHP mitätöinti 50 4   1 55 

 korjaus 3   22  25 

Yhteensä  379 32 1 142 23 577 

Syykoodeja puuttuu 167 (koodi 2 puuttuu 15, koodi 3 puuttuu 152) 

                
 
. 

 
      (jatkuu) 
 



 

  

(jatkoa liite 4) 
 

TAULUKKO 2.  Asiakirjan tunnisteen ja alkuperäisen tunnisteen  

samanlaisuus 

 
  

 Sanomatyyppi 

Tunnukset 
samat 

CDA_ID 
= 

CDA_SET_ID 

Erilaiset 
 

CDA_ID 
<> 

CDA_SET_ID 

Yht. 

  
1 Lääkemääräys 20616  

 
20616 

  
10 

Lääkemääräyksen 

toimitus 
35490 

 
 35490 

  

11 

Lääkemääräyksen 

toimituksen 

mitätöinti 

 
 

1281 1281 

  
12 

Lääkemääräyksen 

toimituksen korjaus 
 
 

730 730 

  
16  Annosjakelu 161 

 
 

161 

  
17 

Annosjakelun 

purku 

 
 

24 24 

  
18 

Toimitusvarauksen 

purku 
7242 

 
 

7242 

  
2 

Lääkemääräyksen 

mitätöinti 
 
 

423 423 

  
3 

Lääkemääräyksen 

korjaus 
 
 

321 321 

  

6 
Lääkemääräyksen 

varaus 
278 

 
 

278 

  
7 

Lääkemääräyksen 

varauksen purku 
 
 

9 9 

  
8 Uudistamispyyntö 9711 

 
 

9711 

  
9 

Uudistamispyynnön 

vastaus 

 
 

125 125 

   Yhteensä 73498 2913 76411 
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TAULUKKO 3. Viittaukset aiempiin lääkemääräyksiin eri sanomatyypeillä 

 
 Sanomatyyppi 

Lääke- 
aloitus 

Viittaus 
on  

Ei 
viittausta 

Yht. 

 
1 Lääkemääräys false 

8840 

53.34 

7732 

46.66 
16572 

 
  true 

83 

3.32 

2415 

96.68 
2498 

 
  ‘  ‘ 

375 

24.26 

1171 

75.74 
1546 

 
10 

Lääkemääräyksen 

toimitus 
‘  ‘ 

35490 

100 % 

 

 
35490 

 

11 

 Lääkemääräyksen 

toimituksen 

mitätöinti 
‘  ‘ 

1281 

100 % 
 1281 

 
12 

 Lääkemääräyksen 

toimituksen korjaus ‘  ‘ 
730 

100 % 
 730 

 
16  Annosjakelu ‘  ‘ 

161 

100 % 
 161 

 
17 Annosjakelun purku ‘  ‘ 

24 

100 % 
 24 

 
18 

Toimitusvarauksen 

purku 
‘  ‘ 

7242 

100 % 
 7242 

 
2 

 Lääkemääräyksen 

mitätöinti false 
139 

37.87 

228 

62.13 
367 

 
  true 

2 

5 % 

38 

95 % 
40 

 
  ‘  ‘ 

8 

50 % 

8 

50 % 
16 

 
3 

Lääkemääräyksen 

korjaus false 
133 

50.38 

131 

49.62 
264 

 
  true 

3 

8.11 

34 

91.89 
37 

 
  ‘  ‘ 

8 

40 % 

12 

60 % 
20 

 
6 

Lääkemääräyksen 

varaus ‘  ‘ 
278 

100 % 
 278 

 
7 

Lääkemääräyksen 

varauksen purku ‘  ‘ 
9 

100 % 
 

9 

 

 
8 Uudistamispyyntö ‘  ‘ 

9711 

100 % 
 

9711 

 

 
9 

Uudistamispyynnön 

vastaus 
‘  ‘ 

125 

100 % 
 

125 

 



 

  

Liite 5. Kirjausten ketjutus  

 

Potilas 5 (PSHP).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Liite 6. Reseptin korjaus, uudistamispyyntö, toimituksen korjaus Potilas 25 (KSSHP).

 

 

 

       (jatkuu) 



 

  

(jatkoa liite 6) 

Reseptin korjaus. potilas 367 (LSHP), versionumerot 1–4. 

 

Uusi resepti (CDA_CODE 1) tunnuksella  CDA_ID 1.2.246.10.19782831.93001.2014.17380 

 

Versio 2: Reseptin korjaus (CDA_CODE 3) ->  uusi CDA_ID, CDA_SET ID pysyy samana  

 

Versio 3: Korjatun reseptin korjaus (CDA_CODE 3) ->  uusi CDA_ID, CDA_SET ID pysyy samana  

 

Versio 4: Korjatun reseptin korjaus (CDA_CODE 3) ->  uusi CDA_ID, CDA_SET ID pysyy samana  

Useilta korjatuilta resepteiltä (n. 60 % korjauksista, joissa versionumero > 2) puuttuvat viittaukset korvattavaan asiakirjaan (CDA_APND_ID) ja viittaukset tilamuutoksiin 

(CDA_ADDENDUM_REFERENCE) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Liite 7. Reseptin mitätöinti 

Lääkemääräyksen mitätöinti, potilas 33 (LSHP) 

 

 

 

Resepti, (virheellisesti jäänyt) toimitusvarauksen purku, ei toimitusta, reseptin mitätöinti hoidollisesta syystä (1), ei viittaustietoja muihin kirjauksiin 

 

Reseptin mitätöinti, potilas 15 (PSSHP) 

 

Resepti 3.3.2014, toimitukset 24.3.2014 ja 23.4.2014, toimitusvarauksen purku, reseptin mitätöinti hoidollisesta syystä (1), ei viittaustietoja muihin kirjauksiin 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Liite 8. Toimitusten korjaus 

Potilas 511 (HUS), versionumerot 1–6. 

 

Uudistamispyyntö CDA_CODE 8) -> uusi resepti (CDA_CODE 1) tunnus1.2.246.10.15675350.93.2013.287235 (CDA_ID = CDA_SET ID), viittaus pyyntöön 

 
 
:Reseptin korjaus (CDA_CODE 3, syy-koodi 4 resepti vanhentunut)  Resepti 1.2.246.10.15675350.93.2013.395223, versionumero 2 

 

:CDA-CODE 10 Reseptin toimitus, CDA_ID 1.2.246.553.1.417.93.2014.72779: toimituksella uusi tunnus, versio 1, viittaus alkuperäiseen ja korjattuun reseptiin 

 

Versio 2: CDA-CODE 12 Reseptin toimituksen korjaus. uusi CDA_ID,  CDA_SET ID lääkkeen toimituksen tunnus, viittaus alkuperäiseen ja korjattuun reseptiin 

 
 
Versio 3: CDA-CODE 12 Reseptin toimituksen korjaus, uusi CDA_ID 

 

Versio 4: CDA-CODE 12 Reseptin toimituksen korjaus, uusi CDA_ID 

 

Versio 5: CDA-CODE 12 Reseptin toimituksen korjaus, uusi CDA_ID 

 

Versio 6:  CDA-CODE 11 Reseptin toimituksen mitätöinti,  uusi CDA_ID  Versionumeroissa 2–5 kaikissa luontiaika 17.01.2014 versiot ovat toimituksen korjausta, lopulta 

toimitus mitätöity. 


