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HL7 Omakanta Omatietovaranto tukiprojekti (Kanta PHR) 

Sähköisen kommentointikokouksen 24.8.2021 raportti 

Aika: Tiistai, 24.8.2021 klo 9.00 – 10.30 

Paikka: MS Teams 

Läsnä: 

Tiina Kotipalo 

Kirsi Korhonen 

Tarja Pietiläinen 

Mauno Rönkkö 

Harri Honko 

Linsamo Minna 

Hannu Hyttinen 

Varonen Emilia 

Korpela Anna 

Esko Eloranta 

Janne Korhonen 

Saalamo Joni 

Mika Tuomainen, Kela 

Mikael Rinnetmäki 

Päivi Österman 

Koivisto Kristian 

Pastila, Valtteri 

1. Omatietovarannon tilannekatsaus, Kela 

Anna Korpela kertoi Omatietovarannon tämänhetkistä kehitystilanteesta ja esitteli mm. tehdyt ja tulos-

sa olevat päivitykset eri ympäristöihin. Lisäksi tulossa on uusi tuotannonkuvaympäristö, joka vastaa 

versioltaan tuotantoympäristöä ja on tarkoitettu sovellustoimittajien omaan testaukseen. Uusien tieto-

sisältöjen tulee olla FHIR R4 -version mukaisia. 

Asiakastietolaki hyväksyttiin eduskunnassa, mikä vaikuttaa myös sovellustoimittajiin. 

Kysymyksiä ja kommentteja: 

• Onko R4:lle jokin aikaraja, milloin pitää viimeistään noudattaa? Toistaiseksi ei, jokin aikaraja tu-

lee arviolta 2022-23, mutta tästä keskustellaan asiakkaiden kanssa. 
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2. Sertifiointiasiat, THL 

Minna Linsamo esitteli uuden asiakastietolain vaatimukset, joiden mukaan hyvinvointisovellukset tulee 

sertifioida luokkaan A. Vaatimuksia tulee mm. yhteentoimivuuteen, tietoturvaan, tietosuojaan ja saavu-

tettavuuteen liittyen. Määräys näistä vaatimuksista ja sertifioinnista on työn alla ja tulossa syyskuussa 

lausuntokierrokselle, lain voimaantulopäivä on todennäköisesti 1.11.2021. 

Emilia Varonen veti lisäksi minityöpajan sertifioinnin herättämien ajatusten keräämiseksi, tulokset eril-

lisessä PDF-dokumentissa. 

Kysymyksiä ja kommentteja: 

• Mitä ovat tietoturvallisuuden arviointilaitokset? Kyberturvallisuuskeskuksen hyväksymät arvi-

ointilaitokset, mm. Nixu, KPMG 

• Miten pitkä sertifiointiprosessin keston arvioidaan olevan? Yhteistestaus nyt arviolta 1-2 kk 

(riippuu laajuudesta – uusi sertifiointiprosessi ja -vaatimukset voivat vaikuttaa kestoon), muut 

vaiheet riippuvat näiden tahojen aikatauluista ja ruuhkista. Selvitetään arvioituja kestoja ja tie-

dotetaan asiasta erikseen. 

• Mitä tapahtuu jo liittyneille yrityksille lain voimaan tullessa, jos ja kun sertifiointiprosessi on 

pitkä ja kallis? Tämäkin on vielä selvitettävänä, ja asiasta tiedotetaan heti kun mahdollista. 

• Yleisesti sertifiointia pidettiin työkokouksessa isona, yllättävänä kustannuksena, joka luo uuden 

kynnyksen sovellusten liittymiselle Omatietovarantoon ja joka vaikuttaa sovellustoimittajien lii-

ketoimintamalleihin. 

3. Omatietovarannon konseptointi, THL 

Kolmannessa puheenvuorossa Minna Linsamo ja Emilia Varonen esittelivät kesällä käynnistynyttä hy-

vinvointitietojen konseptointiprojektia. Tavoitteena on määritellä hyvinvointitietoja, suunnitella toimin-

tamalleja hyödyntämiseen, kirkastaa Omatietovarannon roolia sekä kartoittaa sidosryhmien näkökul-

mia. Työskentely jatkuu syksyn mittaan mm. työpajoina, joihin kutsutaan eri sidosryhmiä. 

Alustavasti ajatuksia tähän projektiin heräteltiin lopuksi minityöpajatyöskentelyllä, jonka tulokset löyty-

vät erillisestä PDF-dokumentista. 

4. Muut asiat 

Seuraava työkokous on 29.9.2021 klo 13-15, asialistalla ainakin keskustelua myös tämän kokouksen 

teemoista. 

 


