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KÄYTTÄJÄTUNNUKSET AMK:N OPISKELIJALLE YLÄ-SAVON SOTE
KUNTAYHTYMÄSSÄ
Käyttäjätunnusten hakeminen

Ylä-Savon SOTEssa voidaan antaa käyttäjätunnukset amk:n opiskelijalle
syventävän harjoittelun/ viimeisen lukukauden harjoittelun ajaksi. Näin
pääset käyttämään Pegasos – potilastietojärjestelmää harjoittelun ajan.
Joissakin yksiköissä käyttäjätunnuksia ei voida antaa lainkaan. Voit tarkistaa
asian tarvittaessa yksikön opiskelijavastaavalta (www.ylasavonsote.fi 
opiskelijalle -sivun lopusta löydät yhteystiedot).
Jotta käyttäjätunnukset saadaan sinulle harjoittelun alkaessa, sinun on
toimittava ajoissa. Sinun on lähetettävä harjoitteluyksikön opiskelijavastaavalle
käyttäjätunnusten hakemiseen vaadittavat dokumentit neljä (4) viikkoa ennen
harjoittelun alkamista.
Toimi seuraavasti:
-

-

Suorita Kanta.fi ammattilaisille sivulla Kantan verkkokoulut ’Sähköinen
resepti ’ ja ’Tietojen turvallinen käsittely’, ’Rakenteinen kirjaaminen’ sekä
’Potilastiedon arkisto’. Tulosta todistus kaikista suorituksistasi. - Opettele
käyttämään Pegasosta
Tutustu tietosuoja- tietoturvasitoumukseen ja allekirjoita se.
Täytä Tiedot opiskelijan käyttäjätunnushakemukseen -lomake

-

Lähetä harjoitteluyksikön opiskelijavastaavalle kirjeenä:
o
o
o

täyttämäsi Tiedot opiskelijan käyttäjätunnushakemukseen -lomake
todistukset kaikista suorittamistasi verkkokursseista
allekirjoittamasi
tietosuoja-tietoturvasitoumus
(allekirjoitettu
sitoumus säilytetään meillä 12 vuotta.)

Sinulle luovutetaan käyttäjätunnukset harjoittelun alussa.

Potilastietojärjestelmien käyttö

Voit käyttää potilastietojärjestelmiä vain omilla tunnuksillasi harjoittelun aikana
noudattaen tietosuoja- ja tietoturvaohjeita.
 saat tarpeen mukaan ohjaajaltasi koulutusta potilastietojärjestelmän
käyttöön
 voidaksesi käyttää tietojärjestelmää (hyväksyntä ohjelmassa) sinun on
tehtävä samat työvuorot kuin nimetyillä ohjaajillasi
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 noudata annettuja ohjeita
 tietosuoja- ja tietoturvarikkomuksesta on aina seuraamuksia ja menetät
käyttöoikeutesi
Jos siirryt työsuhteeseen, tarvitset uudet käyttäjätunnukset, et voi käyttää
opiskelijan käyttäjätunnuksia (erilaiset oikeudet, kirjaamisen hyväksyntä).
Huom. Opiskelija ei voi käyttää potilas- tai asiakastietojärjestelmiä, jos hänellä
ei ole käyttäjätunnuksia. Hän voi harjoitella kirjaamalla paperille (huomaa
asianmukainen hävittäminen) tai raportoimalla kirjaamisen suullisesti ohjaajalle
ja seuraamalla ohjaajan kirjaamista tietojärjestelmään.
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