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HL7 Omakanta Omatietovaranto tukiprojekti (Kanta PHR) 

Sähköisen kommentointikokouksen no 6 – 19.06.2018 raportti 

Aika:  tiistai, 19.06.2018 klo 12.30 – 15.00 

Paikka: THL, Mannerheimintie 166, Helsinki, Metodi-neuvottelutila 

Läsnä: Juha Paasolainen, KELA 

 Mari Peltola-Nykyri, KELA 

 Rita Ahde, KELA 

 Juha Mykkänen, THL 

 Markus Vehmanen CGI Suomi Oy 

 Eeva Turkka, Citrus Oy 

 Mikael Rinnetmäki, Sensotrend Oy 

 Timo Tarhonen, Tietotarha Oy 

Juha Leppänen, VTT 

Lauri Lehtonen, Abomics Oy 

Mikko Lindfors, Abomics Oy 

Jussi Kotilainen, Pihlajalinna Oy 

Tomi Tikkanen, Fluente Kumppanit Oy (poistui kesken) 

Jaason Haapakoski, THL 

Esko Niinimäki, JYU 

Jorma Jalkanen, CSAM Finland Oy 

 

1. Omatietovarannon ja kansallisen tietosisällön tilannekatsaus 

Juha Paasolainen kertoi Omatietovarannon (OTV) tilanteesta. Tuotantokäyttö sujunut hyvin. HUS Terveyskylä 

/ Omapolku-palvelun pilotin tuotantokäyttö laajenee kesän jälkeen. Pilotointi on vielä rajoitettua (Omapolun 

käytössä ja ovat tunnistautuneita). Heinäkuussa on Omapolku-sovelluksen uuden version hyväksyntätestaus. 

Käyttäjämäärän laajennus tapahtunee syyskuussa. Toinen pilotti, ODA-hankkeessa tehtävä Omaolo-palvelu 

tulee integroitumaan Omatietovarantoon arviolta Q4/2018. Muita hyvinvointisovelluksia harkitaan otetta-

van mukaan pilotointivaiheeseen loppuvuodesta. 

Lainsäädännön osalta, uusi asiakastietolaki on menossa Eduskuntaan kesällä 2018, jossa on olennaisia kohtia 

Omatietovarannon kannalta. Tarkemmin täältä, http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/Omatietovaranto-

tilanne-20180619.pdf ja https://stm.fi/documents/1271139/3964964/Luonnos+hallituksen+esitykseksi+so-

siaali-+ja+terveydenhuollon+asiakastietojen+s%C3%A4hk%C3%B6isest%C3%A4+k%C3%A4sitte-

lyst%C3%A4+yms.pdf/3c8778dc-73ed-487f-b760-0f5fc059c333 . 

http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/Omatietovaranto-tilanne-20180619.pdf
http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/Omatietovaranto-tilanne-20180619.pdf
https://stm.fi/documents/1271139/3964964/Luonnos+hallituksen+esitykseksi+sosiaali-+ja+terveydenhuollon+asiakastietojen+s%C3%A4hk%C3%B6isest%C3%A4+k%C3%A4sittelyst%C3%A4+yms.pdf/3c8778dc-73ed-487f-b760-0f5fc059c333
https://stm.fi/documents/1271139/3964964/Luonnos+hallituksen+esitykseksi+sosiaali-+ja+terveydenhuollon+asiakastietojen+s%C3%A4hk%C3%B6isest%C3%A4+k%C3%A4sittelyst%C3%A4+yms.pdf/3c8778dc-73ed-487f-b760-0f5fc059c333
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Kanta-palveluiden visuaalinen ilme uudistettiin 12.6.2018. Linkit on korjattu myös HL7 Finlandin / SIG-

toiminta / Omatietovaranto-tukiprojektin sivulla. 

Syksyn koulutusantia on suunniteltu seuraavasti: 

- 11.9. Miten Omatietovaranto otetaan käyttöön? Kokemuksia OTV-pilottisovelluksen kehittäjältä FHIR-

toteutuksesta ja integraatiosta (Innofactor Oy), 

- 9.10. Kanta PHR Implementointiopas, 

- 6.11. Kanta PHR Profilointiopas (huomioiden OTV-piirteet), 

- 4.12. OTV / Kanta PHR tulevaisuuden näkymät. 

Tarkemmin tilanneselvityksestä täältä, http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/Omatietovaranto-tilanne-

20180619.pdf . 

Jaason Haapakoski otti esille toisen puolesta asiointi -menettelyn, milloin se on tulossa tänne, mutta tilan-

netta jarruttaa lainsäädäntö. Tämä menettely on roadmapilla ja lainsäädäntöön tulisi viestiä tämän priori-

soinnista. 

Juha Mykkänen otti esille yhdistyksen järjestämän profilointikoulutuksen, joka pidettiin viikolla 24. Sen ma-

teriaali pitäisi tulla jakoon jäsenistölle piakkoin. Selvennettiin, että Omatietovarannon oma profilointikoulu-

tus (6.11.2018) tulee eroamaan tästä koulutuksesta painottuen enemmän OTV-piirteisiin. 

2. Uusien tietosisältöehdotusten käsittely ja hyväksyminen 

2.1 Farmokogeneettinen geenitesti – Abomics Oy 

Lauri Lehtonen ja Mikko Lindfors (Abomics Oy) kertoivat farmakogeneettisestä geenitestistä 

(https://geneaccount.com/fi/etusivu/), jonka avulla selvitetään lääkeaineiden yksilöllinen sopivuus. Geeni-

testin avulla on mahdollista ohjata lääkehoitoa siten, että potilas saa aina itselleen sopivimman lääkkeen. 

Näin vältytään lääkkeiden sivuvaikutuksilta ja toimimattomuudelta.  

Genotyyppi eli perimätyyppi on yksilön vanhemmiltaan perimien kaikkien geenimuotojen kokonaisuus. Sen 

sisältämä koodi vaikuttaa yksilön fenotyyppiin ratkaisevasti, mutta vaikutuksen aste vaihtelee suuresti omi-

naisuudesta riippuen. 

Verikokeen (tai posken limakalvolta) avulla henkilön fenotyypistä (yksilön ilmiasu on kehittyvän tai kehitty-

neen yksilön kaikkien havaittavien ominaisuuksien (anatomisten, fysiologisten, biokemiallisten ja käyttäyty-

misen) kokonaisuus), saadaan analysoitua henkilön fenotyyppiluokka (nopea / hidas / normaali) ja tätä kautta 

henkilön yksilöllinen lääkeainesopivuus. Näyte analysoidaan laboratoriossa GeneAccountin toimesta, mutta 

tulosten kirjaaminen Kantaan olisi henkilön tehtävä itse. 

http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/Omatietovaranto-tilanne-20180619.pdf
http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/Omatietovaranto-tilanne-20180619.pdf
https://geneaccount.com/fi/etusivu/
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Tällä hetkellä heillä on ~20 geeniä ja ~100 lääkettä, joiden avulla lääkesopivuutta voidaan diagnosoida hen-

kilön genomille. 

Kantaan liitettävää tietoa olisivat henkilön nimi ja fenotyyppiluokka-tieto. 

Abomics Oy:n alustuksen jälkeisessä keskustelussa tuli ilmi, että uusi kategoria tarvitaan (nyk. Observation-

kategorian rinnalle) ja sitä kautta uusi FHIR-profiili, LOINC-koodisto (löytyykö niitä?). Päädyttiin siihen, että 

tämä geenitesti-mittaus kuuluisi saadun tiedon valossa OTV-ympäristöön. Pyydettiin kuitenkin ensin asian-

omaisia tutustumaan ohjeistukseemme (Jorma Jalkanen lähettää ohjelinkkejä) ja tilanteesta keskustellaan 

kesälomien jälkeen (11.9.). 

2.2 Kasvuseula – VTT  

Juha Leppänen (VTT) kertoi Kasvuseula-palvelusta, jossa annetut lapsen kasvutiedot (pituus, paino, päänym-

pärys) esitetään suhteessa uudistettuihin kasvukäyriin. Vanhemmat tai lastenlääkäri voivat käyttää potilaan  

kasvutietojen visualisointia arvioidakseen kasvun johdonmukaisuutta tai havainnoidakseen mahdollisia poik-

keamia kasvussa. Palveluun pääsee luomalla oma tili (sähköpostiosoite). VTT on koestanut palvelua Sandbox-

ympäristössä. Haasteena on ollut, kuinka yhdistää kasvutiedot keskenään (päivämäärä liitoselementtinä?). 

Mari Peltola-Nykyri kertoi, että Observation liitokset voitaisiin toteuttaa esim. paneelin avulla. 

 

Lisäksi täällä on törmätty myös toisen puolesta asiointi -menettelyn nykyiseen tilanteeseen (kts. Luku 1), mi-

ten, tässä tapauksessa, vanhemmat ja lapset liitetään toisiinsa. Jatkossa (lakiesityksen hyväksymisen jälkeen) 

VRK:n kautta, mutta nyt tuki puuttuu vielä. 

 

Kansainvälinen profiili Kasvuseulasta on olemassa, mutta tarvittaisiin suomalainen profiili. Tähän palataan, 

kun lainsäädännön myötä tulevat määritykset ovat käytettävissä. 

 

Sandbox-ympäristössä liitosten purku ei ole toiminut, joka liittyy ympäristön ominaisuuteen. Onko tämä kor-

jautumassa jatkossa? KELAn puolelta siitä ei ole vielä mitään suunnitelmia. Esitysestä tarkemmin täältä, 

http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/KasvuseulaVTT.pdf . 

2.3 ProstateRadar tietosisällöt – Fluente kumppanit Oy 

Tomi Tikkasen oli tarkoitus osallistua kokoukseen, mutta hän joutui priorisoimaan tehtäviä ja joutui poistu-

maan kesken kokouksen. Hän lähetti kuitenkin sähköisesti tilannekatsauksen tämän hetkisestä kehitysvai-

heesta ProstateRadar-tuotteen osalta viimeisen kuukauden ajalta: 

- Anna Korpela/KELA on muokannut tiimin tekemää Questionnaire-resurssia ja tämä on tiimin testat-

tavana 

- alustavat testit näyttävät hyvältä ja tämä saadaan koodiin kesäkuun aikana 

http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/KasvuseulaVTT.pdf
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- virtsaamispäiväkirjan määrittely alkaa myös valmistua, mittayksikköinä päätetty käyttää desilitroja 

(dl) 

- Flow-mittaukset päätetty tehdä mittaustyyppeinä 

- tunnistautumisratkaisua on suunniteltu. 

Näistä ei kuitenkaan voitu keskustella, koska Tomi Tikkanen joutui poistumaan kesken kokouksen. 

3. Vaihtuva koulutusosuus ja ohjeita & neuvoja sovellusten toteuttajille 

3.1 Hyvinvointisovelluksen hyväksyntä Omatietovarantoon 

Juha Paasolainen kertoi hyväksyntämenettelystä, jolla hyvinvointisovellus saadaan OTV-kelpoiseksi. Kansal-

liset hyväksymiskriteerit ovat olennainen osa tässä menettelyssä. Hyväksymiskriteeristöön kannattaa paneu-

tua kunnolla. Löytyy kohdasta ”Integrating an application with PHR” (https://www.kanta.fi/en/system-

developers/my-kanta-pages-phr). Kriteeristö toimii osaltaan myös muistilistana siitä, mitä on huomioitava 

hyvinvointisovelluksen kehitystyössä. Kriteeristöä kehitetään parhaillaan pilottisovellustoimittajien kom-

menttien pohjalta. Uusi versio julkaistaan elo-syyskuussa 2018. 

Sovelluksen tulee läpäistä hyväksyntätestaus KELAn Omatietovarannon ja Omakannan asiakastestiympäris-

töjä vasten. Tietoturvatestaus on sovellustoimittajan vastuulla. 

Ilmoittautuminen hyväksyntätestaukseen tapahtuu toimittamalla Kanta-palveluihin Ilmoittautumislomake 

(”Hakemus Omatietovarannon hyväksyntätestaukseen” (excel), 4. Application approval testing 

https://www.kanta.fi/en/system-developers/integrating-an-application-with-kanta-phr ) ja täytetty hyväk-

symiskriteerit-lomake liitteineen. 

Mikael Rinnetmäki tiedusteli, pitääkö raportoida excelillä vai voiko skriptillä? → Selvitetään. 

Lisäksi Mikael Rinnetmäki otti esille varmenteet. → Testiin saadaan oma varmenne ja tuotantoon oma. 

Esitysestä tarkemmin täältä, http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/Sovelluksen-hyv%C3%A4ksyminen-

Omakannan-Omatietovarantoon-integroitavaksi_20180619.pdf . 

3.2 Kanta PHR:n CapabilityStatement ja REST -API (Application Programming Interface) 

Eeva Turkka valaisi Kanta PHR:n CapabilityStatement-toimintomääritystä ja REST -API:a. 

CapabilityStatement dokumentoi joukon toimintoja, jotka kertovat, mitä palvelin tekee tai määrittelee halu-

tun toiminnallisuuden. Katsastimme CapabilityStatementin osat. CapabilityStatement on syytä käydä läpi 

alussa. 

https://www.kanta.fi/en/system-developers/my-kanta-pages-phr
https://www.kanta.fi/en/system-developers/my-kanta-pages-phr
https://www.kanta.fi/en/system-developers/integrating-an-application-with-kanta-phr
http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/Sovelluksen-hyv%C3%A4ksyminen-Omakannan-Omatietovarantoon-integroitavaksi_20180619.pdf
http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/Sovelluksen-hyv%C3%A4ksyminen-Omakannan-Omatietovarantoon-integroitavaksi_20180619.pdf
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REST (Representational State Transfer, HTTP-protokollaan perustuva arkkitehtuurimalli ohjelmointirajapin-

tojen toteuttamiseen). Se on tilaton, eli palvelimelle ei ole istuntoa eikä palvelin ylläpidä tietoa edellisistä 

viesteistä. REST käyttää GET-, PUT -, POST- jne. HTTP-metodeja toimintoihin: 

-Tallenna – POST 

-Päivitä – PUT 

-Hae – GET 

-Lue – GET 

-Poista – DELETE. 

Esitysestä tarkemmin täältä, http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/PHR-CapabilityStatement-ja-REST-

apiETurkka20180619.pptx . 

4. Avoimet kysymykset – apuja uuden tietosisällön tuojille tai sovellusten toteuttajille 

Mikael Rinnetmäki tiedusteli kilpailusta, joka järjestettiin vuoden 2018 alussa, mutta tuloksista ei ole tietoa 

(http://stm.fi/hyvinvointisovellus ). Voittajan julkistus 22.6.2018 (Juha Mykkänen). 

5. Muut asiat 

Seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi 11.9.2018 klo 12.30 – 15.00 skypenä. 

http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/PHR-CapabilityStatement-ja-REST-apiETurkka20180619.pptx
http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/PHR-CapabilityStatement-ja-REST-apiETurkka20180619.pptx
http://stm.fi/hyvinvointisovellus

