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Tässä esityksessä

• Peruskäsitteet kriteerien näkökulmasta

• Kriteerien lähtökohdat ja perusteet

• Kriteerien suhde tietomallin hallintaan

• Kriteerien osa-alueet

• Kriteerien päälähteet

• Hyväksymismenettelyjen perusteet

• Huom. tässä esityksessä ei määrittely / linjausasioita tai 
yksityiskohtia muilta osin kuin kriteerien osalta
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Hyvinvointi / hoito – jatkumo

• Oman hyvinvoinnin ylläpito

• Itsehoito (hoitosuhteen 
ulkopuolella, vaiva)

• Ohjattu omahoito (hoito- tai 
asiakassuhde, asiakkuus)

• Asiointi

• Hoito

Omahoito:
Terveyden ylläpitoa ja hoitoa, josta kansalainen itse huolehtii käytettävissään 
olevan ohjeistuksen ja tukipalvelujen avulla. Omahoitoa voidaan toteuttaa 
sekä ennen hoitoon hakeutumista että hoitosuhteen aikana 

[HyvisSADe/VAKAVA mukaillen]

Omahoito

Hyvinvointi

Preventio

Itsehoito

Omaseuranta

Neuvonta

Ohjaus

Palveluihin 

hakeutuminen

Tuki ja seuranta

Hoitoon 

osallistuminen

Potilaan hoito

asiakkaita

kustannuksia / asiakas

Häilyvä raja
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Hyvinvointisovellukset (tässä esityksessä)

• Asiakkaan (tai hänen edustajansa) käyttämiä sovelluksia

– Voivat liittyä Omakanta Omatietovarantoon

– Voivat jatkossa liittyä asiakkaan omiin potilas- ja asiakastietoihin Kanta-
palveluissa asiakkaan suostumuksella

• Ei kata ”kaikkia mahdollisia hyvinvointiappseja”

• Eri asia kuin ammattilaisten käyttämät sovellukset

– Ammattilaisten työvälineitä / järjestelmiä, liittyvät yleensä Kanta potilas-
ja asiakastietoihin

– Myös näiden kautta voidaan jatkossa käyttää asiakkaiden 
hyvinvointitietoja, kun luvitukset / suostumus kunnossa

• Voivat olla myös lääkinnällisiä laitteita (erillinen kysymys)
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Keskeiset tietokäsitteet

• Hyvinvointitiedot

– kansalaisen terveyttä ja hyvinvointia koskevat tiedot, jotka eivät sisälly 
asiakastietoihin ja jotka voidaan tallettaa omatietovarantoon

– ”asiakkaan hallinnassa”: asiakas päättää tallettamisesta, käytöstä, 
hävittämisestä jne.

• Asiakastiedot

– potilastiedot, jotka sisältyvät terveydenhuollon potilasasiakirjoihin sekä 
sosiaalihuollon asiakasta koskevat henkilötiedot, jotka sisältyvät 
sosiaalihuollon asiakasasiakirjaan (tai mahdollisiin sosiaali- ja 
terveydenhuollon yhteisiin asiakasasiakirjoihin)
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Kriteerien kehittämisperiaatteet
1. Riittävä luottamus kansallisiin ratkaisuihin (ml. Omatietovaranto)

– Erityisen olennaista asiakastietoja käyttävissä sovelluksissa

2. Matala kynnys peruskriteerit täyttäville hyvinvointisovelluksille tulla mukaan 
ekosysteemiin

– Tavoitteena riittävä luottamus ratkaisuihin nostamatta liikaa toteuttamis- ja 
käyttöönottokynnystä

3. Yhteensopivuus muiden testaus- ja todentamismenettelyjen ja 
kansainvälisten kriteerien kanssa

• Kriteerit seuraavat Omatietovarannon kehittämisen peruslinjauksia, mm.

– Tiedot ja sovellukset asiakkaan hallinnassa

• Asiakkaan luvitukset, asiakkaalle näytettävät tiedot, jne.

– Kriteerit täyttävien hyvinvointisovellusten luettelo Omakannan yhteyteen

• Omatietovarantoon ja Kanta-palveluihin liittyvät hyvinvointisovellukset
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Hyvinvointisovellusten riskit ja niihin varautuminen

• Tietosuojariskit (privacy): asiakkaan tiedot karkaavat sivullisille

• Tietoturvallisuusriskit (security)

• Terveys- ja hyvinvointiriskit (safety): sovellukset ohjaavat vääränlaiseen 
käyttäytymiseen tai toimivat virheellisesti

• Varautuminen väärinkäytöksiin 

• Varautuminen ohjelmistovirheisiin

• Kuinka vastataan:

– Ratkaisujen kehittämisessä riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen

– Alustan ja sovellusten pakolliset ominaisuudet

– Sovellusten hyväksymiskriteerit

– Hyväksymisprosessi

– Valvonta
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Riski

Vähemmän

vakava

Vakava

Toden-

näköinen

Epätoden-

näköinen

[Ruck & Lowe]
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Omatietovarannon tiedon tallentamisen 
periaatteet

• Omatietovarantoon tallennettavan tiedon on oltava kansallisen 
tietomallin mukaista

• Omatietovarannon tietomalli on avoin. Tietomalli sekä sen rajapintojen 
kuvaukset julkaistaan verkossa.

– Standardin laajennokset ovat kaikkien käytettävissä

– Tietomalli on laajennettavissa, jos olemassa oleva malli ei mahdollista 
tietyn tiedon tallentamista

• Päällekkäisiä tietoelementtejä ei toteuteta

• Kaikki laajennokset rekisteröidään ja julkaistaan

• Omatietovarantoon tallennetaan yhteisiä tietoja, jotka ovat kaikkien 
sovellusten hyödynnettävissä
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Sovellusten ja kriteerien luokat

• Sovellukset jakautuvat:

– Kansalaissovelluksiin, jotka käyttävät vain PHR-tietoja

– Kansalaissovelluksiin, jotka käyttävät (myös) asiakas- tai potilastietoja

• Vastaavan tyyppisiä kriteereitä kuin A-luokan tietojärjestelmille

– Ammattilaissovelluksiin, jotka käyttävät PHR-tietoja

• Kansalaissovellukset jakautuvat palvelinpohjaisiin sovelluksiin sekä 
natiiveihin mobiilisovelluksiin, jotka nojautuvat suoraan 
Omatietovarantoon

2.2.2017



Ammattilaissovellusten vaatimukset

• Ammattilaissovellukset, jotka käyttävät PHR-tietoja

• Järjestelmä, jossa sekä ammattilais- että asiakasosioita on sekä ATJ/PTJ että 
hyvinvointisovellus

• Ammattilaissovelluksilla ammattilaissovellusten ”normaalit kriteerit” + 
huomioitavia seikkoja myös hyvinvointitietojen käytössä

• Omatietovaranto ei ole vaihtoehto muille Kanta-palveluille

• Ammattilaiskäyttö kattaa nyt Valviran rekisteristä löytyvät ammattilaiset –
tarkennetaan jatkossa

• Hyvinvointitietojen käytön osalta tehty nyt pohjaa myös 
ammattilaisjärjestelmien kriteereihin

– Hyvinvointitietojen ammattilaishyödyntämisen kriteerejä järkevää luoda 
samalla kuin kriteerejä tehdään hyvinvointisovelluksille: linkittyvät tuleviin 
päivityksiin ammattilaisjärjestelmien olennaisissa vaatimuksissa
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Vaatimusten osa-alueita

• Peruskriteerien tukeminen: hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, safety (käyttäjäturvallisuus), 
”peruspelisäännöt”

• Selkeät kuvaukset asiakkaalle (käyttötarkoitus, tietojen käyttö jne.)

• Tietosisällöt ja (FHIR-)rajapinnat: yhteiset määrittelyt yhteisesti käytettäville resursseille ja 
profiileille

• Luvittamis- ja turvallisuusprotokollat: avaimet, sovellustunnisteiden säilytys, virallisten 
asiakas- ja potilastietojen käyttö jne.

• Sovellusturvallisuus ja tietosuoja: esim. ei salaamattomia hyvinvointitietoja laitteessa ja verkon 
yli, laatuprosessi 

– Terveys- ja hyvinvointisovellukset voimakkaan kehityksen kohteena myös kv. ISO-standardeissa

• Toiminnalliset peruskriteerit / rajaukset

Vrt. esim. asiakastietolain vaatimukset: 

toiminnallisuus, yhteentoimivuus, 

turvallisuus ja tietosuoja, omavalvonta

122.2.2017
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Esimerkki: selkeät kuvaukset asiakkaalle

• Palvelukuvaus: kuvattava selkeästi ja kansantajuisesti

– Sovelluksen käyttötarkoitus

– Mitä PHR-tietoja sovellus käyttää, tuottaa, muuttaa

– Liittyykö sovellus Kanta-palvelujen kautta saataviin asiakastietoihin

– Mahdollinen maksullisuus ja hinta

– Millaista tukea käyttäjälle tarjolla (mutta palvelutasosta ei tiukkoja vaatimuksia)

– Keskeisimmät rekisteri-, tietojen hyödyntämiskäytännöt

– Tieto siitä, minne tietoja tallennetaan

– ”Kuinka palvelusta ”pääsee eroon” (myös maksut)”

– Mitä kieliä sovellus tukee

• Kuvaus näytettävä ja asiakkaan hyväksyttävä ennen käyttöönottoa / sovelluksen luvittamista

• Kuvaus oltava katsottavissa milloin tahansa sovelluksen kautta, kuvaus löydyttävä myös 
hyväksyttyjen sovellusten luettelosta

– Palvelukuvauksessa linkki Omakanta-käyttöehtoihin

132.2.2017
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Tähänastisessa työssä hyödynnetyt lähteet

• Määräys A-luokan tietojärjestelmien olennaisista tietoturvavaatimuksista (1/2015)

• Draft Code of Conduct on privacy for mobile health applications / EC

• Määräys sote-tietojärjestelmien olennaisista toiminnallisista vaatimuksista

• Andalucia app certification requirements

• EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 20

• PHR-projektin materiaaleja:

– Valtakunnallinen Omatietovaranto ja hyvinvointitietojen hallinta - Yleiskuvaus

– Omatietovaranto tietomallin hallinnan prosessi

– Kela PHR uhka-analyysi

– PHR Authorization Protocols
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Mahdollisesti myöhemmin hyödynnettävät 
lähteet
• Health and wellness apps – Quality criteria across the life cycle – Code of practice (PAS 

277:2015)

• EC Green paper on mobile health (Vihreä kirja terveysalan mobiilisovelluksista)

• ISO/HL7 PHR-S FM standard

• ORCHA / UK: Organization for the Review of Care & Health Applications

• NHS England Health Apps library

• Happtique Health App Certification Program (HACP) (US): voluntary app certification scheme

• Taltioni –osuuskunnan hyväksymismenettelyt

• HealthVault ”trusted platform”: > 300 apps, > 200 devices, ”families in control”..

• Second draft of guidelines: EU guidelines on assessment of the realibility of mobile health 
applications
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Mitä EI vaadita
• 24/7 tukea loppukäyttäjille

• Nojautumista pelkästään omatietovarannon tietoihin / kaikkien tietojen 
tallentamista omatietovarantoon

• Kaikilta liittyjiltä ”lääkinnällisten laitteiden” statusta – riskitaso huomioitava – jos 
palvelu on lääkinnällinen laite, vaatii lääkinnällisen laitteen 
hyväksymismenettelyt

• Kaikilta sovelluksilta kliinistä validointia

– Pääsykriteerinä ei vaadita näyttöä vaikuttavuudesta esimerkiksi hoitotuloksiin

• Sovelluksen tuottajalta Y-tunnusta (myös yksityishenkilöt saavat tehdä 
sovelluksia), mutta pystyttävä nimeämään vastuutaho, joka huolehtii kriteereistä 
ja hyväksyttämisestä

• Liiketoimintamallin kuvausta (esim. mihin muuttujiin hinnoittelu / kannattavuus 
perustuu)
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Hyväksymismenettelyjen linjaukset

• Omatietovarantoon liittyminen tulisi pitää mahdollisimman kevyenä

• Hyvinvointisovellusten kriteerit oltava täytettynä viimeistään ennen tuotantoympäristöön 
siirtymistä; todennetaan testausympäristössä

– ”Hiekkalaatikko” kehittämiseen

– Kriteeristö ja ”kysymyspatteristo” täytettävä dokumentoidusti jo ennen testaukseen hakeutumista

– Suurikin osa tuotannon kriteereistä voidaan tarkistaa jo asiakastestausympäristöön hakeuduttaessa

• Kaikki liittyvät palvelut testataan

• Asiakastietoihin (palvelutuottajien kautta syntyneet Kanta-tiedot) liittyvät hyvinvointisovellukset 
arvioidaan A-luokan järjestelmien kriteerien mukaisesti

– Soveltuvin osin

– Arvioitava ja tarkennettava

– Myös tiedonsaannissa nojaudutaan tällä hetkellä Kanta-mekanismeihin ja rajapintoihin

• Kun tehdään olennaisia muutoksia, tarvitaan muutosten kuvaus, jonka pohjalta tarvittaessa 
uudelleentestaus ja/tai –auditointi

– Järjestelmän tai palvelun tuottaja arvioi muutoksen laajuuden ja vastaa myös muuttuneesta palvelusta
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Hyväksymisprosessin päävaiheet 
Sovelluksen tuottajan asiakasprosessi
1. Kehittäminen, dokumentointi ja oma testaus (hiekkalaatikko)

2. Hakeutuminen asiakastestaukseen (asiakastestausympäristö) ”kihlaus” tuotantoympäristöön

1. Peruskriteerien / sovelluksen kuvausten, tarkastaminen, yhteystiedot + muut perustiedot

2. Liittyminen asiakastestausympäristöön, asiakkuudenhallinnan tiedot

3. Testaus + raportointi 

4.  Kelan testauslausunto

3. Hakeutuminen tietoturva-auditointiin (jos käyttötarkoitus sitä  edellyttää) 

• vain A-luokka tai asiakastietoja hyödyntävät  vaatimustenmukaisuustodistus (soveltuvat / sovitetut 
vaatimukset)

4. Liittyminen tuotantoon

1. Mikäli asiakastietoja käsittelevä, ilmoitus Valviraan tietojärjestelmän käyttöönotosta

2. Päivitykset kohdan 2 tietoihin

3. Rekisteröinti alustaan ja sovellushakemistoon (tuotantoympäristö): riittäisikö valvontaan

4. Tekninen liittäminen

5. Tuotanto

6. Päivitykset (kohta 1)
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Todentamistavat

• Tässä hyväksymisprosessissa painottuvat 
todentamistapoina:

– Sovelluksen tuottajan oma testaus ja katselmointi sekä 
riskien arviointi

– Asiakastestiympäristössä tapahtuva testaus

– Dokumentaation katselmointi

– Testitulosten tarkistus

– Tarvittaessa tietoturva-auditointi
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Mistä kannattaa huolehtia (joka tapauksessa)

• Sovellusten ja ratkaisujen käyttötarkoituksen huolellisesta ja 
ymmärrettävästä kuvaamisesta

• Selkeydestä: mikä asiakkaan ja mikä sote-palveluntuottajan tietoa

• Riittäväntasoisesta sovellusturvallisuudesta

• Omatietovaranto-tietomallin kehittämiseen osallistumisesta

• Standardien mukaisuudesta

• Ratkaisujen tuottajan laatujärjestelmästä ja dokumentoinnista
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Jatko / kriteerit ja valvonta

• Kriteerien tarkennukset ja täydennykset saatujen kommenttien sekä 
omatietovarannon ja sovellusten kehittämisen pohjalta

– Tämänhetkisen luonnoksen täydennysten ja korjausten pohjalta 
ensimmäisen vaiheen käyttöönotettava versio

• Lainsäädäntöpohjan tarkennus mm. asiakastietolaki, tietosuoja-
asetus, kehittäjien ja valvonnan vastuut

– Asiakastietolaki tulossa lausuntokierrokselle

– Kriteeristö tarkentuu lain voimaantulon jälkeen

• Kriteereissä ja todentamismenettelyissä selvitetty myös 
pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuuksia

• Omatietovarannon tuotanto 2017
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Keskusteluun

• Kommentteja, tarkennus-, lisäys- tai poistoehdotuksia?

• Tarpeita perusvaatimustason tarkennukseen?

– Onko kohtia, joissa mahdollista saavuttaa tavoitteet vaatimalla 
vähemmän?

– Missä kohdissa tulisi tarkentaa vaatimuksia?
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OPER

http://www.kanta.fi/web/ammattilaisille/omakannan-omatietovarannon-maarittelyt
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Kiitokset!
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Ympäristöt

Ympäristö Säännöt

Hiekkalaatikko Kehitysympäristö

Kaikille avoin, profiileja ja extensioneita voi lisätä vapaasti

Toimii ilman rekisteröintiä, voi halutessaan rekisteröityä. Rekisteröityjen 

käyttäjien resursseja ei voi poistaa + mahdollisesti muut ”edut”.

http://fhirsandbox.kanta.fi.

Asiakastestiympäristö Ympäristö liittymistestejä varten

Ympäristöön liittyneet voivat lisätä profiileja ja extensioneita vapaasti

Liittymisen ehtona valmis tai melkein valmis sovellus

Tuotanto Ympäristö todellista käyttöä varten

Ylläpitäjä voi lisätä AT-ympäristössä toimiviksi todetut profiilit ja 

extensionit.

Liittymisen ehtona testattu ja sertifioitu sovellus
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EU guidelines

• EU draft mHealth app assessment guidelines: Open Stakeholder Meeting 9th June 
Andrew Ruck & Charles Lowe

– Vapaaehtoiset ohjeistukset, jotka kuitenkin tarkoitettu sitovien säädösten soveltamisohjeeksi

– https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/a564484398e8342b6a384dd296a2af12_Andrew-Ruck_Charles-Lowe-EU-
draft-mHealth-app-assessment-guidelines.pdf

• mHealth assessment guidelines – Introduction, Carmen Laplaza Santos

– Yleiskuva EU aktiviteeteista mHealth green paperin pohjalta: 

• Guidelines for the assessment of the validity and reliability of mHealth apps

• Medical device legislation + kysely “safety of apps and other non-embedded software”

• Code of Conduct on privacy for mobile health

• European standard on quality criteria for the development of health and wellness apps

– https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/c1b39ec5ced9612a1065208f3f4c8362_Carmen-
Laplaza-Santos_mHealth-assessment-guidelines-Introduction.pdf

• Teemupekan esitys: 
https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/bc59d67605e0298087fcd773ff46ec74_TeemupekkaVirtanen-_13.30_14.30.pdf
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Kriteerien luokkia / EU-valmistelut

[Ruck & Lowe]
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