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Ajankohtaista TIKE-työpajoista

 TIKE-työpajat kahden viikon välein

 Seuraavat työpaja 26.11.2020 ja 10.12.2020

 Ehdota uutta tietosisältöä toimittamalla tietosisällön 

kehittämislomake osoitteeseen kantakehitys@kanta.fi

 Lisätietoa tietosisällön kehittämisestä löytyy Kanta.fi-sivustolta

mailto:kantakehitys@kanta.fi
https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/tietosisallon-kehittaminen
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Sandbox- ,AT- , ja tuotantoympäristö

 Sandbox-ympäristö

 Viedään aina uusimmat profiiliversiot niin pian kuin mahdollista

 AT-ympäristö (asiakastestaus, sovellusten yhteistestaus) 

 Liittyvien sovellusten uusien profiilien päivitystä tarpeen mukaan

 Päivitetty 2.9.2020 (TK2.2) ja 18.11.2020 (TK2.3)

 Tuotantoympäristö

 Toimituskokonaisuus TK2.2 päivitetty 16.9.2020

 Toimituskokonaisuus TK2.3 menossa tuotantoon 9.12.2020
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Omatietovaranto TK2.3 

 Omatietovaranto-palvelun toimituskokonaisuus TK2.3 sisältää seuraavia 

muutoksia:

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

tarkoitetun lomakkeen korvaaminen omalla toteutuksella (koskee Omatietovaranto-

palvelussa ennen auktorisointikäyttöliittymään siirtymistä tehtävää vahvaa 

tunnistautumista Suomi.fi-palvelussa) 

 Palvelun toimintavarmuutta ja tietoturvaa parantavia muutoksia 

 Muutokset eivät vaadi toimenpiteitä palveluun liittyneiltä sovelluksilta

 Tuotantoon vienti ke 9.12.2020 aamulla huoltoikkunassa 



Nostoja uudesta asiakastietolain hallituksen 

esityksestä
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HE asiakastietolaista ja Omatietovaranto

 Uusi hallituksen esitys asiakastietolaista on annettu viikolla 45.

 Lakiehdotuksen 13 §:ssä säädetään Omatietovarannosta. Verrattuna edelliseen 

HE:seen on lakiehdotukseen:

 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. 

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

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

puolesta. 

 Hallituksen esityksen perusteluiden osalta jää osittain epäselväksi, miltä osin 

alaikäisen puolesta-asiointi tulee olemaan Omatietovarannossa mahdollista. 
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Hyvinvointisovellukset

 Lakiehdotuksen luvussa 6 säädetään tietojärjestelmien ja 

hyvinvointisovellusten käyttötarkoituksesta ja käyttöönotosta.

 Lakiehdotuksen mukaan myös hyvinvointisovellukset kuuluisivat 

luokkaan A, ja näyttäisi tarkoittavan sertifiointia kaikille 

Omatietovarantoon liittyneille tai liittyville hyvinvointisovelluksille.
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Omatietovaranto ja rekisterinpito

 Ote lakiehdotuksen 4 §:stä: ”Kansaneläkelaitos on omatietovarannon, 

luovutuslokirekisterin lokitietojen säilytyspalvelun ja sen omaan toimintaansa 

liittyvien käyttölokien rekisterinpitäjä. Omatietovarantoon tallenne-tut

hyvinvointitiedot ovat kuitenkin kunkin henkilön omia tietoja eivätkä ne kuulu 

Kansanelä-kelaitoksen rekisterinpitoon.”

 Lakiehdotuksen 14 §:ssä säädetään Kansaneläkelaitoksen vastuusta 

valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ylläpidossa, myös hyvinvointitietojen 

osalta. 
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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.”

 Vastaava teksti löytyy myös lakiehdotuksen 21 §:stä liittyen sosiaalihuollon 

asiakastietoihin, ja lakiehdotuksen sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 

muuttamisesta 13 §:stä reseptitietojen osalta. 
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Siirtymäaikoja on tulossa

 Lakiehdotuksen luvusta 10 52 §:stä löytyy siirtymäaikoja joihinkin 

lakiehdotuksessa säädettyihin asioihin liittyen. 
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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 sitten voi olla yhteydessä 

kantakehitys@kanta.fi -sähköpostilla

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
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