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Potilastiedon arkisto -palvelun vaiheittainen käyttöönotto ja terveydenhuollon erilaiset toimintatavat 
mm. tietojen kirjaamisessa ja viivästämisessä voivat olla syynä sille, että potilaan terveystiedot 
eivät näy Omakannassa. Kanta-palveluiden käyttöönottojen myötä toimintatapoja voidaan kuiten-
kin yhtenäistää ja käyttöönottojen edetessä myös tietosisällöt yhtenäistyvät. 

Yleisin syy kansalaisten yhteydenottoon on se, ettei Omakanta-palvelusta näy hänen tietojaan. 

 

Laboratoriovastaukset tai kuvantamisen tutkimukset eivät näy Omakannassa 

Mahdollisia syitä:  

• Potilas ei löydä tutkimustuloksiaan Omakannan Tutkimukset-osiosta.  

o Tulokset eivät välttämättä näy sillä päivämäärällä, jolloin tutkimukset on tehty, koska 
kaikki tutkimukset sidotaan palvelutapahtumaan.  

o Tutkimusvastaus voi löytyä sen käynnin/hoitojakson päivämäärältä, johon tutkimus 
liittyy. 

• Laboratoriotutkimus on tilattu kestolähetteellä.  

o Jos kestolähete on tehty ennen terveydenhuollon arkistoon liittymistä, tulokset eivät 
ole välttämättä arkistoituneet. Tällöin kestolähete on tehtävä terveydenhuollossa 
uudestaan.  

o Jos tulokset ovat arkistoituneet, kaikki tulokset voivat löytyä päivämäärältä, jolloin 
laboratoriolähete on tehty. Tämä voi olla hyvinkin pitkän ajan takaa. 

• Terveydenhuolto on viivästänyt tutkimustulosten näkymisen potilaalta Omakannassa, koska 
terveydenhuolto haluaa käydä tuloksen ensin lävitse potilaan kanssa. 

• Terveydenhuollossa ei vielä arkistoida tutkimuksia esimerkiksi siksi, että erillisjärjestelmät 
eivät ole vielä ottaneet käyttöön Potilastiedon arkistoa. 

• Potilas on asioinut palveluyksikössä, jolla on oma asiakkaille tarkoitettu sähköinen palvelu, 
joka sekoitetaan Omakanta-palveluun. 

 

  



 
MAHDOLLISIA SYITÄ, MIKSI POTILAAN 

TIEDOT EIVÄT NÄY OMAKANTA-PALVELUSSA 
    

  
 1.7.2015 
   
 

2 
 

Potilaan mielestä Omakannassa on virheellistä tietoa 

Mahdollisia syitä: 

• Palvelutapahtuma tai potilaskertomuskirjaus on syntynyt väärälle potilaalle potilastietojär-
jestelmässä ja siirtynyt Potilastiedon arkistoon.  

o Terveydenhuollon tulee poistaa/mitätöidä virheelliset tiedot potilastietojärjestelmään, 
jonka jälkeen korjaus siirtyy Potilastiedon arkistoon. 

• Potilaalle on syntynyt virheellinen palvelutapahtuma tai kirjattu virheellistä tietoa.  

o Jos myös terveydenhuollossa ollaan sitä mieltä, että tieto on virheellinen, kirjaus 
korjataan/poistetaan/mitätöidään potilastietojärjestelmässä, jonka jälkeen korjaus 
siirtyy Potilastiedon arkistoon. 

 

Potilaan mielestä Omakannasta puuttuu käynti-/hoitojaksotietoja, joita siellä pitäisi näkyä. 

Mahdollisia syitä: 

• Terveydenhuolto ei ole vielä ehtinyt arkistoida tietoja.  

o Esim. tekstiä ei ole hyväksytty ja se ei ole arkistoitunut. Asetuksen mukaan tekstit 
pitää olla valmiita 5 vuorokaudessa potilaan käynnin jälkeen. 

• Terveydenhuolto on viivästänyt potilasasiakirjojen näkymisen väliaikaisesti, jotta asia ehdi-
tään käydä potilaan kanssa ensin suullisesti lävitse. Viivästys voi olla myös pysyvä.  

o Pysyvän viivästyksen perusteena on oltava Henkilötietolain 27§ kohta:” 2) tiedon 
antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle 
taikka jonkun muun oikeuksille” 

• Joko käyttäjän tai potilastietojärjestelmän aiheuttama virhe.  

o Virhetilanne selvitellään ensin terveydenhuollon ja potilastietojärjestelmätoimittajan 
välillä. Tarvittaessa Kela avustaa virheen selvittelyssä terveydenhuoltoa.  

o Virhe ilmoitetaan Kelan Kanta-tukeen (tekninentuki@kanta.fi)  Kanta-palvelujen  
Extranetistä löytyvällä häiriöilmoituslomakkeella. Ongelma kuvataan mahdollisim-
man tarkasti ja ilmoitetaan virheellisen asiakirjan OID-koodi tai vähintään kirjausta 
koskeva päivämäärä. 
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