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PHR = Personal Health Record
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 Personal Health Record -palvelun avulla ihmiset pystyvät 
tallettamaan kansalliseen tietovarantoon (Kanta) myös omia 
henkilökohtaisia hyvinvointi- ja terveystietojaan.
 Tietoja voi tavoitetilassa tallentaa netin tai erilaisten asiointipalveluiden kautta sekä 

mobiilisovelluksilla.

 Kela keskittyy projektissa PHR-tietovarannon ja välttämättömien käyttöliittymien 
rakentamiseen Omakannassa. 

 Kolmannet osapuolet rakentavat kansalaisille myös muita käyttöliittymiä muun muassa omien 
tietojen tallentamiseen sekä hyvinvointitarkastusten ja älykkäiden oirearvioiden tekemiseen 
omien mittaustietojen ja muihin kansalaiselta kerättyjen tietojen pohjalta.

 Yksi mahdollinen hanke, jossa käyttöliittymiä kehitetään, on ODA eli Omahoito ja Digitaaliset 
Arvopalvelut, mutta on muitakin projekteja ja tietojärjestelmiä, joissa käytetään PHR-
ominaisuuksia.

 PHR-tietoja on tarkoitus käyttää myös terveydenhuollon 
toimintayksiköissä kansalaisen suostumuksella. Terveydenhuollon 
ammattihenkilö voi tarvittaessa liittää osan tiedoista myös osaksi 
potilaskertomusta.

 Palvelun käyttöönotto suunniteltu syksylle 2017.



ODA-hankkeen visiota
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ODA-hankkeen

visiota



PHR-tietosisällöt

 Manuaalisesti syötettävät mittaustiedot, kuten verenpainemittaukset, paino, 
pituus, verensokerimittaukset

 Mittalaiteiden tuottama mittaustieto: osin samat kuin edellä, mutta tulevat 
suoraan mittalaitteilta esim. mobiilisovelluksen kautta (yhteys älypuhelimen 
ja mittalaitteen välillä esim. Bluetoothilla)

 Testien/kyselyjen tulokset, kuten riski- ja itsearviointitestit, 
hyvinvointitarkastukset, esitietolomakkeiden sisällöt

 Tiedot itsehoitolääkityksestä

 Mahdollisesti muut kansalaisen itse kirjaamat terveyttä koskevat tiedot, 
kuten veriryhmätiedot, silmälasireseptit

 Ajanvarauksen tiedot (?)

 Rakenteistamaton tieto, esimerkiksi potilaan tallentamat skannatut 
potilasasiakirjat

 Tiedot sovellusten liittämisestä PHR-tietovarantoon

 Suostumukset tietojen välittämiseen terveydenhuoltoon tai kolmansille 
osapuolille
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Standardipohja: HL7 FHIR DSTU 2

 http://fhir.hl7.org

 Modulaarinen, uuden sukupolven standardikehikko

 Määrittelee sekä tietorakenteet (resurssit) että rajapinnat (REST-pohjaiset)

 PHR-tarpeisiin soveltuu mm. seuraavat resurssit
 Observation. Mittausdata mittalaitteilta ja manuaalisesti.

 Questionnaire, QuestionnaireResponse. Itsearviointikyselyt, riskitestit.

 CarePlan. Henkilökohtaiset tavoitteet.

 MedicationStatement. Itsehoitolääkitys.

 VisionPrescription, silmälasireseptit.

 (Appointment, Slot, Schedule, ajanvaraus)

 DocumentReference (esim. PDF-muotoinen rakenteistamaton tieto sekä siihen liittyvä 
metatieto)

 80/20-ajattelumalli, 80 % tietotarpeista ovat yhteisiä  ja huomioitu FHIR-
tietorakenteissa, 20 % domain-kohtaisia ja hoidetaan laajennoksilla

 Kehittäjäystävällinen, soveltuu hyvin myös mobiilikäyttöön

 Ei kuitenkaan vielä normatiivinen standardi, tuorein versio DSTU 2 (Draft
Standard for Trial Use). 
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http://fhir.hl7.org/


Muut standardit

 Autentikoinnin ja suostumuksenhallinnan ratkaisut 
suunnitteilla, alla lueteltu mahdollisia 
standardipohjia
 OAuth 2.0 sovellusten autentikointiin.

 UMA (user managed access)

 HEART-profiilit yllä mainituille

 Tietosisältökohtaisia standardipohjia, esim. 
ISO/IEEE 11073 -standardista.

 Continuan määrittelemiä ratkaisuja voi käyttää 
laiterajapinnassa (ei velvoittava eikä näy PHR:lle
päin)
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Alustava käsitemallihahmotelma
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Alustava teknisen arkkitehtuurin hahmotelma
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Tarkempi aikataululuonnos

Vaihe/aikataulu 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Aloitusvaihe

Tarkennusvaihe:  Määrittely ja 

tekninen suunnittelu

Rakennusvaihe

  tarkennetaan sprinttisuunnittelussa

Siirtymävaihe: Valmistautuminen

käyttöönottoon

Tuotantokäytön aloitus syyskuu 2017

Projektin päättäminen

20172015 2016

Projektisuunnitelman hyväksyntä ja 
projektin aloitus

31.8.2016: 
Tietovarannon 
perustoiminnallisuudet 
toteutettu, 
asiakastestiympäristö ja 
määrittelyalusta avattu

Syyskuu 2017: 
tuotantokäytön 

30.04.2017 Järjestelmä 
valmis, 
järjestelmätestaus tehty 
ja havainnot korjattu, 
käyttöönottovalmius

31.12..2017:
Projektin 
päätös

Ensimmäisen vaiheen 
perustoiminnallisuudet määritelty

Tietomallien ja rajapintojen määrittelyt 

Projektisuunnitelman 
tarkentaminen, ohry 
27.11.15



Poimintoja avoimien asioiden luettelosta

 Tietomallin joustavuus

 Omakanta-käyttöliittymien sisältö

 Suostumuksenhallinnan karkeusaste

 Ammattilaiskäyttöliittymät
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