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KOTIHOIDON TYÖASEMAN KAUTTA ROKOTUKSEN TILASTOINTI 
Ikäihmisten asumispalvelut 
 
Asiakkaalla oltava voimassa oleva palvelu- ja hoitosuunnitelma (ST-sarakkeessa 
vihreällä pohjalla SK), asiakas voi olla vireillä tai voimassa oleva. 
 

 
 
Kotihoidon työasema-näytöllä valitaan aktiivikseksi asiakas, jolle rokotustieto tallennetaan, 

näytön alareunan toiminnolla  tullaan Päivän suunnitellut työt-näytölle 
 
Päivän suunnitellut työt –näytöllä valitaan aktiivikseksi PALTE, PALAS tai PALTU –
palvelurivi, tieto näkyy näytön oikeassa alareunassa (1). 

 
Rokotuksen tilastointi ja kirjaus 

 (2) painikkeesta avautuu Tilastoinnin käynnistystiedot,  kanpanjarokotuksen 
kyseessä ollessa aikatyyppi on PHROK, oletuksena KSHS. Tilastoi painikkeella avautuu 
Tilatoituvien tietojen tallennus näyttö. 
 

1 

2 



                                                                                                                                                 PEGASOS-OHJE 

            Hallintopalvelukeskus/Sovelluspalvelut  5.6.2015 
 

Käyttöohjeen kopiointi ja luovuttaminen sallittu vain Tietohallintoyksikön luvalla. Oikeudet muutoksiin 
pidätetään, muutokset mahdollisia. 

Tilastointinäytölle kellonaika ja Influenssarokotuksissa lisätään myös Raportointikoodi 
Muut erittelyt -kenttään: 
INF8 Influenssarokote alle 65 v. 
INF1 Influenssarokote yli 65 v. 
INFL Influenssarokote oma rokote 
OK painikkeella aukeaa Asiakkaan kertomus. 
 

 
 
Oikean yläreunan toiminnosta Hoitotyö - Rokotukset näytöltä valitaan Uuden lis tai vanhan 
lis tarpeen mukaan. 
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Rokotustieto näkyy kertomuksessa ja kuittaantuu, kun kertomus suljetaan. 
 
Virheellisen rokotustiedon poisto 
 

 
Jos rokotustietoa pitää muuttaa tai se on virheellinen ja pitää poistaa, mennään Päivän 
suunnitellut työt – näytöllä siihen tilastotietoon, johon rokotus liittyy ja tilastotiedon alaosan 
Kertomus-painikkeesta avataan kertomus. 
 
Mikäli Rokotusmerkintä on jo kuitattu valmiiksi, sitä ei pääse enää muokkaamaan Hoitotyö 
-Rokotukset toiminnon kautta. Ohjelma antaa kuitattavan ilmoituksen: 

Rokotukset kenttään kirjoitetaan rokotteen kauppanimen 
alkukirjaimet tai nimi kokonaan ja 

haetaan rokote kolmen pisteen painikkeella, sen jälkeen 
kirjataan  

Järj.Nro, Eränumero, Rokotustapa ja Pistoskohta, ja OK. 
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Rokotusmerkinnän perässä olevasta kynä ikonista aukeaa Kertomustekstin tallennus 
ikkuna.  
 

 
 
Preventio otsikkoa klikkaamalla ohjelma pyytää versiointia. Kysymykseen vastataan Kyllä, 
mikäli Rokotustietoa on tarve muokata. Tämän jälkeen aukeaa Rokotukset näyttö. 
 

 
 

 

Alareunan Muokkaa painikkeesta korjataan rokotustietoa tai 
voidaan poistaa se kokonaan. 
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Rokotukset näytöltä poistutaan OK painikkeella.  
 
Tekstin tallennusnäytöllä Klikkaa vielä Poista merkintä painiketta näytön alareunassa, jotta 
koko Rokotusmerkintä häviää kertomuksesta. 

 
 
Muista poistaa myös käynnin tilastointi, mikäli poistetaan väärälle asiakkaalle 
kirjattu rokotus. 

Korjataan virheelliset tiedot ja tallennetaan ok:lla. 

Rokotuksen poisto: 

Valitaan poistettavan rokotuksen rivi aktiiviseksi ja klikataan 

Poista esiintymä painiketta  Komentovalikkoriviltä. 

 

Ohjelma kysyy, Merkitäänkö rokotus 
poistetuksi, vastataan Kyllä. 
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ASIAKAS KOTIHOIDON TYÖASEMALLA  
 
Ikäihmisten asumispalvelut: Asiakas on vireillä oleva, eikä ST-sarakkeessa vihreällä 
pohjalla ole SK 
 
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluyksiköt: 
tilastoidaan aina alla olevan ohjeen mukaan rokotus 
 
Polku: Vastaanottajan työasema – VO-lista (eArkisto2)  
 
Näin saadaan tieto rokotteesta valtakunnalliseen rokoterekisteriin.  
 

x Rokotteen ylläpito ja virheellisen kirjauksen poistaminen tapahtuvat kertomuksen 
kautta kirjautumalla vastaanoton työlistan kautta rokotteen kirjauskäyntiin ja 
poistamalla/muokkaamalla rokotekirjausta tarpeen mukaan ja poistamalla myös 
erillinen merkintä kertomuksesta. 

 
x Rokotteen kirjaaminen aloitetaan käyttämällä Muu asiakas-kontaktin perustamista 

ja liittämällä rokotteen kirjaamiskontakti avoinna olevaan kotihoidon 
palvelutapahtumaan.  

 
x Rokotteen kirjaamisesta tulee tilastoituva kontakti, jotta poiminta valtakunnalliseen 

rokotusrekisteriin onnistuu. 
 
 

 
 
Hakuehtoihin asiakkaan henkilötunnus, hyväksytään tiedot. OK.lla poistutaan. 

Valitaan asiakas Muu asiak painikkeen kautta. 
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Suorituspaikka – kenttään laitetaan oma suorituspaikka. 
 

 
 
 

 
 
 

Valitaan oikea palvelutapahtuma, johon rokotemerkintä liitetään. 
Valinta hyväksytään OK painikkeella. Aika-kentässä on asiakkuuden 
sisäänkirjauspäivä, suorituspaikka-kentässä on kotihoidon työaseman 
asiakkuuden suorituspaikka. 

Rokotteen kirjaamiskontakti liitetään 
avoinna olevaan kotihoidon 
palvelutapahtumaan.  Täppä kohtaan Liittyy 
aiempaan. 
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Palvelutapahtuman valinnan jälkeen avataan kertomus Aloita painikkeella. 
 

 
 
Rokotukset kirjataan Hoitotyö – Rokotukset toiminnolla. 
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Valitse Uuden lis  tai Vanhan lis  tarpeen mukaan. 

 
Sulje painikkeella poistutaan.  

Rokotukset kenttään kirjoitetaan rokotteen kauppanimen 
alkukirjaimet tai nimi kokonaan ja 
haetaan rokote kolmen pisteen painikkeella, sen jälkeen kirjataan 
Järj.Nro, Eränumero, Rokotustapa ja Pistoskohta. OK:lla 
hyväksytään. 
 

rokotuksen antopäivä 
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Kertomukseen siirtyy merkintä rokotuksesta RKT näkymään. 
 
Mikäli ennen kertomuksen sulkemista ja merkinnän kuittaamista on tarve muokata 
rokotusmerkintää, pääsee sen tekemään joko Rokotukset- Hoitotyö toiminnnolla tai 
Rokotusmerkinnän perässä olevasta kynä ikonista. Rokotukset näytöllä on Muokkaa 
painike, mistä pääsee muokkaamaan rokotustietoa tai poistamaan se kokonaan. 
 
Suljetaan kertomus ja aukeaa tilastotiedot –näyttö. 

 
 
Muut erittelyt kenttään poimitaan oikea vaihtoehto: 
INF8 Influenssarokote alle 65v 
INF1 Influenssarokote yli 65v 
INFL Influenssarokote oma rokote 
Tilastointi näyttö suljetaan Sulje painikkeella. 

Muista vaihtaa rokotuksen antopvm 

RKT näkymän 
päivämäärä on 
kuluva päivä. 
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Rokotuksen korjaus 
 
Jotta rokotusta päästään muokkaamaan, pitää liittyä siihen palvelutapahtumaan, jossa 
rokotus on kirjattu. 
 
VO-listalla palataan siihen päivämäärän, jolloin rokotus on asiakkaalle kirjattu. 
Tuplaklikataan asiakkaan riviä ja kertomus aukeaa. 
 
Mikäli Rokotusmerkintä on jo kuitattu valmiiksi, sitä ei pääse enää muokkaamaan Hoitotyö 
-Rokotukset toiminnon kautta. Ohjelma antaa kuitattavan ilmoituksen: 

 
 
Rokotusmerkinnän perässä olevasta kynä ikonista aukeaa Kertomustekstin tallennus 
ikkuna. Preventio otsikkoa klikkaamalla ohjelma pyytää versiointia. Kysymykseen 
vastataan Kyllä, mikäli Rokotustietoa on tarve muokata. Tämän jälkeen aukeaa 
Rokotukset näyttö. 
 

 

 
 
 

Valitaan listalta muokattava rokote rivi aktiiviseksi. 
 
Alareunan Muokkaa painikkeesta korjataan rokotustietoa tai 
voidaan poistaa se kokonaan. 
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Rokotukset näytöltä poistutaan OK painikkeella.  
 
Tekstin tallennusnäytöllä Klikkaa vielä Poista merkintä painiketta näytön alareunassa, jotta 
koko Rokotusmerkintä häviää kertomuksesta. 
 

 
 

Korjataan virheelliset tiedot ja tallennetaan ok:lla. 
 
Rokotuksen poisto: 
Valitaan poistettavan rokotuksen rivi aktiiviseksi ja klikataan Poista 

esiintymä painiketta  Komentovalikkoriviltä. 
 

Ohjelma kysyy, Merkitäänkö rokotus 
poistetuksi, vastataan Kyllä. 


