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Ajankohtaista liittymisistä

 Uusia Omatietovarantoon liittyneitä sovelluksia julkaistu 

 Sensotrend Connect, jonka avulla voi siirtää tietoja 

verensokerimittareista, glukoosisensoreista ja insuliinipumpuista 

Omatietovarantoon (tammikuu 2021) 

 Omaolo, josta voi tallentaa Omaolossa tehtyyn oirearvioon perustuvan 

itsehoitosuunnitelman Omatietovarantoon (maaliskuu 2021)

 Lisätietoa Omatietovarannon sovellusluettelosta

https://www.kanta.fi/sovellusluettelo
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Alustan viimeisimmät päivitykset

 TK2.3 (AT 18.11.2020, tuotanto 9.12.2020)

 DVV:n Suomi.fi-palvelussa tarjoaman eIDAS-tunnistusvälineellä tunnistautuneille

tarkoitettu lomake korvattu omalla toteutuksella. 

 Palvelun toimintavarmuutta ja tietoturvaa parantavia muutoksia. 

 TK2.4 (Sandbox 27.1.2021, AT 24.2.2021, tuotanto 17.3.2021)

 HAPI FHIR versionnosto 5.2.0-versioon

 FHIR R4 -tuki SelfCarePlan- ja Insulin Dosing-resurssityypeille

– Huom! Yhteistestaus ei vielä auki.
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Ajankohtaista kehittämisestä 1/2

 Asiakastietolain eteneminen ja siihen liittyvät rahoituspäätökset 

ovat viivästyneet. 

 Tästä johtuen Kanta-palveluiden vuoden 2021 hankesuunnittelussa 

päädyttiin tilapäisesti keskeyttämään Omatietovarannon 

tietosisällön kehittämiseen liittyvät tehtävät. 

 Kehittämistyötä jatketaan heti, kun se on mahdollista. 
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Ajankohtaista kehittämisestä 2/2

 Tänä vuonna edistetään toistaiseksi seuraavia isompia tehtäviä: 

 Palvelun ylläpitoon ja taustalla tarvittavaan tekniseen kehittämiseen liittyvät tehtävät

 Tuotannonkuvaympäristön pystytys ja käyttöönotto

 HL7 FHIR R4 -tuen rakentaminen STU3-tuen rinnalle tuotantokäytössä oleville 

tietosisällöille

– Tuki Observation- ja QuestionnaireResponse-resurssityypeille ja niiden 

tuotantokäytössä oleville profiileille tulossa seuraavassa Sandbox-päivityksessä. 

– Kanta.fi:ssä on julkaistu ohje yhtäaikaisen STU3- ja R4-tuen käytöstä Finnish PHR 

support for STU3 & R4 (pdf, englanniksi).

https://www.kanta.fi/documents/20143/91486/Ohje_liittyjille_Finnish_PHR_STU3_R4_support.pdf/1def2107-51b3-87e4-1912-42e459a75091?t=1614150210462
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Ajankohtaista konseptoinneista

 Omatietovarannon konseptointi käynnistymässä tänä vuonna

 Konseptoinnin valmistelu ja suunnittelu käynnissä. 

 Aikatauluarvio käynnistymiselle: syksy 2021

 Työ- ja toimintakykytietojen konseptoinnin kommentointi käynnissä

 Näkökulmana myös kansalaisen itsensä tuottamat tiedot, 

hyvinvointisovellukset, Omatietovaranto

 Kommentointiaika 7.5. asti. 

https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/ajankohtaista/lausuntokierroksella/tyo-ja-toimintakykytiedon-konseptointi
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Ajankohtaista kokonaisarkkitehtuurista

 Ensimmäinen versio itse- ja omahoidon kokonaisarkkitehtuurikuvauksesta on 

julkaistu lokakuussa 2020, sisältäen myös sähköisen asioinnin näkökulmaa.

 STM:n tiedote

 Arkkitehtuurityössä noussut esille Omatietovarannon lisäksi vaihtoehtoinen malli 

omahoidon tietojen tiedonhallintaan ja -välitykseen kansalaisen ja sosiaali- ja 

terveydenhuollon välillä.

https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/itse-ja-omahoidon-kokonaisarkkitehtuuri-julkaistu
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Asiakastietolain tilanne

 Uusi hallituksen esitys asiakastietolaista on annettu marraskuussa 2020. 

 Etenemistä voi seurata eduskunnan sivuilta, josta löytyy mm. 

perustuslakivaliokunnan lausunto maaliskuulta 2021. 

 Hallituksen esityksessä esitetty voimaantuloajankohdaksi 1.4.2021, voimaantulo 

tarkentuu käsittelyn edetessä. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_212+2020.aspx


Nostoja uudesta asiakastietolain hallituksen 

esityksestä
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13 § Omatietovaranto

 Omatietovarannosta säädetään esityksen 13 §:ssä, johon on verrattuna edelliseen 

hallituksen esitykseen:

 lisätty viittaus lakeihin, joissa säädetään hoitoon tai palveluun vaikuttavien tietojen 

kirjaamisesta asiakas- tai potilasasiakirjoihin. 

 muutettu hyvinvointitietojen säilyttämisajaksi enintään 5 vuotta henkilön kuolemasta. 

 poistettu teksti suostumuksen antamisesta hyvinvointitietojen hyödyntämiseen 

tutkimustarkoituksissa. 

 Siirtymäajaksi esitykseen hyvinvointitietojen luovuttamiselle Omatietovarannosta sosiaali-

ja terveydenhuollon palvelunantajille henkilön suostumuksella on merkattu 1.6.2023.
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Alaikäiset

 Hallituksen esityksen luvussa 3.2.5 todetaan: ”…Omatietovaranto ja siihen liitetyt 

hyvinvoin-tisovellukset ovat tietoyhteiskunnan palveluita, joita tietosuojalain mukaisesti 13 

vuotta täyttä-nyt lapsi voisi käyttää itsenäisesti. Lapsi voisi tallentaa itsenäisesti 

esimerkiksi tietoja diabetek-sen hoitoon liittyviä verensokeriarvojaan hyvinvointitietoihin. 

Alle 13-vuotiaat voisivat käyttää omatietovarantoa huoltajan suostumuksella.” 

 Palvelun ikäraja laskee asiakastietolain voimaantulon myötä nykyisestä 16 vuodesta 13 

vuoteen. 

 Lisäksi uutena toiminnallisuutena alle 13-vuotiaan oma/itsenäinen palvelun käyttö 

huoltajan suostumuksella. 
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Puolesta asiointi

 Lakiehdotuksen 23 §:ssä säädetään sähköisestä asioinnista ja tietojen käsittelystä toisen 

puolesta valtakunnallisissa tietojärjestelmäpalveluissa. 

 Alaikäisen puolesta asioinnin osalta on vielä tarpeita tarkentaa, miltä osin se tulee 

olemaan mahdollista Omatietovarannossa. 
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Hyvinvointisovellukset ja sertifiointi

 Hallituksen esityksen luvussa 6 säädetään tietojärjestelmien ja hyvinvointisovellusten 

käyttötarkoituksesta ja käyttöönotosta.

 Esityksen mukaan myös hyvinvointisovellukset kuuluisivat luokkaan A, mikä näyttäisi 

tarkoittavan sertifiointia kaikille Omatietovarantoon liittyneille tai liittyville 

hyvinvointisovelluksille.
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Asiakastiedot ja hyvinvointisovellukset

 Ote lakiehdotuksen 20 §:stä: ”Potilastiedot voidaan luovuttaa asiakkaalle 

hyvinvointisovelluksen tai kansalaisen käyttöliit-tymän kautta. Saadakseen tiedot 

hyvinvointisovellukseen potilaan tulee ottaa hyvinvointisovel-lus käyttöön ja hyväksyä 

tietojen luovutus.”

 Vastaavat tekstit löytyy myös lakiehdotuksen 21 §:stä liittyen sosiaalihuollon 

asiakastietoihin, ja lakiehdotuksen sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 

muuttamisesta 13 §:stä reseptitietojen osalta. 

 Potilas- ja reseptitietojen osalta siirtymäajaksi esitykseen on merkattu 1.12.2022, 

sosiaalihuollon asiakastietojen osalta 1.12.2024. 
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Tietoa Omatietovarannosta

 Yleistä Omatietovarannosta

 Kansallinen tietosisältö

 Tietosisällön kehittäminen

 Kokeiluympäristö (sandbox)

 Sovelluksen liittäminen Omatietovarantoon

 Uusimmat versiot Omatietovarannon tietosisällöstä löytyvät Simplifier:sta

 Omatietovarannon tuetut toiminnallisuudet näkyvät Capability Statementissa

 Zulipin kautta voi avata keskustelun tai laittaa sähköpostia 

kantakehitys@kanta.fi -osoitteeseen

https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/omakannan-omatietovaranto
https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/tietosisalto
https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/tietosisallon-kehittaminen
https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/tarkeaa-tietoa-kehittajille
https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/sovelluksen-liittaminen-omatietovarantoon
https://simplifier.net/FinnishPHR/~resources?fhirVersion=STU3&sortBy=LastUpdateDate_desc
https://simplifier.net/finnishphr/capabilitystatement3
https://chat.fhir.org/#narrow/stream/179222-finnish-PHR
mailto:kantakehitys@kanta.fi


Kiitos!

kanta.fi/hyvinvointitiedot / kanta.fi/phr

https://chat.fhir.org (Stream: FinnishPHR)

Kela, Kanta-palvelut

kanta.fi        @kantapalvelut
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http://www.kanta.fi/hyvinvointitiedot
http://www.kanta.fi/phr
https://chat.fhir.org/

