
  

              Koulutus 

 Modulaarinen monen toimittajan potilastietojärjestelmä – openEHR 

 

Aika: 4.12.2019 kello 8:30-16:00 

Paikka:  WTC-World Trade Center, Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki 

Järjestäjät: Rosaldo Oy ja Clinipower Finland Oy 

Tiivistelmä  

Uuden sukupolven potilastietojärjestelmä koostuu useista toiminnallisista moduuleista, jotka voivat 

tulla eri toimittajilta. Modulaarisen monen toimittajan potilastietojärjestelmän mahdollistajana voi-

daan käyttää kansainvälisesti koestettua openEHR-tietomallia. Koulutuksen tavoitteena on kertoa 

uuden sukupolven potilastietojärjestelmän mallista ja sen rakennuspalikoille, moduuleille, asetetuis-

ta toiminnallisista ja teknisistä vaatimuksista. Tarkastelemme vaatimuksia myös uudistuneen euroop-

palaisen lääkinnällisiä laitteita koskevan lainsäädännön näkökulmasta.  

Aamupäivän aikana keskustelemme openEHR:stä ja mitä modulaarinen openEHR-pohjainen potilas-

tietojärjestelmä tarkoittaa ja mitä se mahdollistaa. Saat myös yleiskuvan, mitä Euroopassa ja Pohjois-

maissa tapahtuu.  

Iltapäivällä sovitamme openEHR:n terveydenhuollon ohjelmistoihin liittyvään lainsäädäntöön. Milloin 

sen varaan rakennettavasta moduulista muodostuu EU:n uuden lääkintälaiteasetuksen mukainen 

lääkinnällinen laite? Millaisia valmiuksia sellaista kehittävällä yrityksellä ja käyttävällä terveydenhuol-

lon organisaatiolla on oltava? Miten openEHR istuu sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojasäädök-

siin? 

Miksi osallistua? 

1. Opit tuntemaan openEHR-pohjaisen potilastietojärjestelmän perusperiaatteet ja mahdollisuudet  

2. Saat ajantasaista tietoa openEHR-tilan kehittymisestä sekä Euroopassa että erityisesti Pohjois-
maissa 

3. Opit tunnistamaan kriteerit, joilla openEHR-pohjainen moduuli muodostaa lääkinnällisen laitteen, 
ja hahmottamaan, mitä se tarkoittaa moduulin kehityksen ja kehityskustannusten, jakelun ja käy-
tön näkökulmista. 

4. Opit ottamaan huomioon sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat tietosuojasäädökset openEHR-
pohjaisten järjestelmien kehityksessä ja käytössä.  

 

Kenelle koulutus on tarkoitettu?  

Koulutus on tarkoitettu erityisesti SOTE-tietojärjestelmien kehittämiseen, hankkimiseen, käyttämi-
seen ja tukemiseen osallistuville ja niistä päättäville henkilöille. Koulutus sopii myös kaikille yritysten 



  

edustajille, jotka miettivät uusien ratkaisujen tuomista openEHR-ekosysteemiin tai joilla on jo 
openEHR-pohjaisia ratkaisuja.   

Kouluttajat 

Hanna Pohjonen 

TkT, Dos., Terveydenhuollon IT-konsultti 

Rosaldo Oy  

Hanna työskentelee terveydenhuollon IT  –konsulttina oman yrityksensä kautta. Hän on työskennellyt 
30 eri maassa erilaisissa kansallisissa ja alueellisissa terveydenhuollon IT -hankkeissa. Hannalla on 
vankka kokemus erityisesti tiedon yhteiskäyttöön, jakamiseen ja yhteensopivuuteen liittyvistä asiois-
ta. Hanna on muun muassa osallistunut hankintakonsulttina lukuisiin isoihin kansallisiin ostoproses-
seihin.  Hanna myös opettaa Tallinnan yliopistossa eTerveydenhuoltoon liittyviä aineita ja ohjaa opin-
näytetöitä. 

Pekka Kola 

B.Eng, Teveydenhuollon ratkaisuarkkitehti, Johdon konsultti 

Clinipower Finland Oy 

Pekka tarjoaa tuotekehitys- ja ICT johdon palveluita oman yrityksensä kautta ja toimii yrityksiä ja ter-
veydenhuollon organisaatioita sparraavana asiantuntijana ja kouluttajana Clinipower Finland Oy:ssä. 
Hän on johtanut useiden kansainvälisesti menestyneiden terveydenhuollon ohjelmistojen, myös lää-
kinnällisiksi laitteiksi luokiteltujen ohjelmistojen, arkkitehtuurisuunnittelua ja tuotekehitystä sekä 
startupeissa että suurissa yrityksissä ja ollut vahvasti mukana myös terveydenhuollon tietotekniikan 
standardointityössä. 

Ilmoittautuminen 

Koulutuksen hinta: 560€, hintaan lisätään alv 24% 

Hinta sisältää sähköiset materiaalit sekä kahvitukset ja lounaan koulutuksen aikana. 

Ilmoittautumiset 10.11.2019 mennessä.  

Ilmoittautumislinkki: https://forms.gle/31xemyARNRXHbyuG6 

Lisätietoja koulutuksesta: maija.laukkanen@clinipower.fi 

Järjestäjät yhteistyössä:  

        Rosaldo Oy             &           Clinipower Finland Oy 

 


