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• Itä-Suomen yliopiston Kasvututkimus-ryhmä uudisti suomalaisten lasten kasvukäyrät 
täydellisesti vuosina 2010-2011. Noin 76 000 lasta ja heidän 560 000 mittaustaan 
sisältävästä kasvuaineistosta laadittiin uudistetut suomalaiset kasvukäyrät ikäkohtaiselle 
pituudelle, painolle, painoindeksille (BMI) ja päänympärykselle sekä pituuskohtaiselle 
painolle.

• Kasvuseula on palvelu, jossa annetut lapsen kasvutiedot esitetään suhteessa 
uudistettuihin kasvukäyriin. Vanhemmat tai lastenlääkäri voivat käyttää potilaan 
kasvutietojen visualisointia arvioidakseen kasvun johdonmukaisuutta tai havainnoidakseen 
mahdollisia poikkeamia kasvussa. Käyrävisualisointien lisäksi Kasvuseulaan kuuluu 
seulasääntöjä, jotka ilmaisevat annettujen kasvutietojen mahdollisia tilastollisia 
poikkeamia tausta-aineistoon nähden tai esimerkiksi äkillisiä muutoksia painon tai 
pituuden johdonmukaisessa kehityksessä.

• Kasvutiedot (eri aikoina mitatut pituus-, paino- ja myöhemmin päänympärysmitat) 
välitetään Kasvuseulalle, joka näyttää kasvutietojen visualisoinnit kasvukäyrinä sekä 
seulasääntöjen havaitsemat mahdolliset poikkeamat tekstimuodossa.

Kasvuseula – taustaa
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• Kasvuseula on kaikille avoin verkkopalvelu (https://kasvuseula.fi), jonne kuka tahansa 
(vanhempi) voi luoda oman tilin ja lisätä sinne lasten tietoja. Tilin luomiseen tarvitaan 
toimiva sähköpostiosoite, ja sen jälkeen kirjautuminen palveluun tapahtuu salasanalla. 
Taustatietoina tarvitaan vanhempien pituudet, sekä lasten sukupuoli ja syntymäpäivä.

• Kasvuseula visualisoi lapsen kasvutiedot suhteessa tilastollisiin keskimääräisiin 
kasvukäyriin ja tilastolliseen hajontaan sekä ilmaisee kasvutietojen poikkeamia 
normaalista kasvusta.

• Vanhemmat lisäävät lasten mittaustiedot Kasvuseulaan ja saavat visuaalista ja 
tekstimuotoista palautetta lasten kasvun kehityksestä.

• Lastenlääkäri tai muu asiantuntija voi käyttää potilaan kasvutietoja kehityksen seurantaan 
tai mahdollisten kasvuhäiriöiden havaitsemiseen.  

• Kasvuseula ei tee diagnoosia, vaan esittää annetut kasvutiedot suhteessa suomalaisten 
lasten tilastolliseen keskimääräiseen kasvuun ja sen hajontaan.

• Kasvuseulan käyttäjillä on aiemmin ollut mahdollisuus liittyä Taltioni-palveluun

Kasvuseula – lyhyt kuvaus 

https://kasvuseula.fi/
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• Rekisteröityneitä käyttäjiä 19 234 (5.6.2018)

• Lapsia 32 077 (5.6.2018)

• Mittaustuloksia 242 032 (5.6.2018)

• Rokotusmerkintöjä 16 501 (5.6.2018)

Kasvuseula – käyttäjät
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Tarvittavat tietotyypit, Omatietovarannon profiilit

• Pituus ja paino, olemassa jo erillisinä

• https://simplifier.net/finnishphr/fiphr-bodyheight-stu3

• https://simplifier.net/finnishphr/fiphr-bodyweight-stu3

• Kasvuseula käyttää niitä yhdessä, sovellettava vaihtoehtoisia tapoja yhdistää profiilien 
tiedot samaan mittaustapahtumaan, esim.

• effectiveDateTime (sama päiväys=sama mittaus), tai

• identifier.value (sama tunnistearvo=sama mittaus)

• Päänympärys, uusi

• Löytyy kv. FHIR, LOINC 8287-5 Head Occipital-frontal circumference by Tape measure

• Tarvitaan suomalainen profiili

• Scopes toiminta sandboxin auktorisoidussa versiossa?
• patient/Observation.read, patient/Observation.write, patient/Patient.read

Kasvuseula – liittäminen Omatietovarantoon (1/2)

https://simplifier.net/finnishphr/fiphr-bodyheight-stu3
https://simplifier.net/finnishphr/fiphr-bodyweight-stu3
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Puuttuvat toiminnallisuudet Omatietovarannosta

• Liitoksen purku?

• Sandbox-versio kumuloi liitosten tunnukset

• Käyttäjän taustatietojen lukeminen?

• Sandbox-versio ei salli esim. etunimen lukemista patient/Patient.read

• Liitosta tehtäessä nimi voitaisiin näyttää käyttäjälle, jos erilainen

• Puolesta asiointi?

• Vanhemmalla voi olla yksi tai useampi lapsi eli hän hallinnoi omien tausta- ja 
havaintotietojensa lisäksi alaikäisten lasten tietoja

• Miten hoidetaan alaikäisten pääsy Omatietovarantoon?

• Miten mahdollistetaan vanhemmalle alaikäisen lapsen Omatietovarantotilin hallinta (tilin 
perustaminen sekä tietojen lisääminen, muokkaus ja katselu)? Toimiiko 
Observation.extension?

Kasvuseula – liittäminen Omatietovarantoon (2/2)


