1
16.2.2022

HL7 Omakanta Omatietovaranto tukiprojekti (Kanta PHR)
Sähköisen kommentointikokouksen 16.2.2022 raportti
Aika: 16.2.2022 klo 13:00 – 15:00
Paikka: MS Teams
Läsnä:
Hannu Hyttinen
Kari Heinonen
Anssi Hämäläinen
Mikael Rinnetmäki
Miia Riihinen
Suhonen
Aleksi Aho
Linsamo Minna
Makkonen, Markus
Korpela Anna
Halén Irja
Kari, Tuomas
Tuomainen Mika
Janne Kaartinen
Timo Tarhonen
Tanja Ahonen

Omatietovarannon tilannekatsaus, Kela
Anssi Hämäläinen ja Anna Korpela esittivät lyhyesti Omatietovarannon tilannekatsauksen.
Kysymyksenä nousi esiin TK2.6:n testauksessa tullut virheilmoitus, jota Anssi lupasi selvitellä.
Konseptointi tilannekatsaus, THL
Minna Linsamo esitteli konseptoinnin tilannekatsauksen. Esityksen aikana erityisesti ratkaisukuvaus, tallennettavat hyvinvointitiedot ja liiketoimintamallit herättivät paljon keskustelua.
Ratkaisukuvauksessa ongelmallisena koettiin erityisesti se, että Minnan esittämässä kuvassa hyvinvointisovellukset on erotettu APTJ:stä ja kuvasta ei ilmene jo nykyisin käytössä oleva ammattilaisen tapa hyödyntää
tallennettua tietoa Omatietovarantoon liittyneen hyvinvointisovellusta avulla. Sovellustoimittajat eivät uskoneet malliin, jossa tieto pystyttäisiin esittämään ammattilaiselle yhden ammattilaisen käyttöliittymän
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avulla siten, että siitä olisi aitoa hyötyä hoitotyössä ja potilaalle. Perustelu esitettiin, että monen kroonisen
sairauden hoidossa ja seurannassa vaaditaan omaa erityisosaamista sekä tiedon hyödyntämisessä että tehokkaassa visualisoinnissa. Parempana vaihtoehtona nähtiin malli, jossa Omatietovarantoon liittynyt hyvinvointisovellus integroituisi suoraan APTJ:ään. Kaikkein parhaana ratkaisuna nähtiin malli, jossa olisi ammattilaisen verkkokauppa APTJ:ään integroituneista hyvinvointisovelluksista. Tämän mallin arveltiin helpottavan ammattilaisen hankintaprosessia merkittävästi.
Tallennettavista tiedoista keskusteltiin mm. labrakokeiden tulosten saamisesta osaksi tietokokonaisuutta.
Tässä yhteydessä nousi myös esiin huoli ongelmalliseksi koetusta ’hyvinvointitiedon’ käsitteestä. Ovatko
vaikkapa rokotukset ja labrat hyvinvointitietoa? Onko ammattilaisen potilaalle määräämän lääkinnällisen
laitteen tuottama tieto hyvinvointitietoa? Miten ammattilainen pystyy päättelemään tiedon luotettavuuden? Jos ammattilainen käyttää hyvinvointitietoa hoitopäätöksen tukena, muuttuuko tieto joksikin muuksi
kuin hyvinvointitiedoksi, ja pitääkö tieto silloin siirtää jonnekin?
Liiketoimintamalleista pohdittiin sitä, mitkä esitetyistä vaihtoehdoista ovat aidosti käytettäviä ja toimialalle
sovellettavia. DiGA-malli koettiin parhaana vaihtoehtona. Tähän liittyen nostettiin esiin Sitralla alkamassa
oleva Digitaalisten terapioiden kokeilu. Myös kansallinen rahoitus koettiin mielenkiintoisen vaihtoehtona.
Tässä yhteydessä esitettiin, että kansallisen rahoituksen tapauksessa tulee huomioida rahoituksen jatkuminen myös hankinnan jälkeen, ettei päädytä tilanteeseen, jossa hankitun sovellusratkaisun jatkokehitys ja
ylläpito jää minimiin rahoituksen puutteen vuoksi. Hankinnoista ja rahoituksesta keskusteltaessa jaettiin
linkki STM:n hankeoppaaseen,

Sertifioinnin tilanne, THL
Minna Linsamo kertoi suullisesti sertifioinnin tilannekatsauksen. Oleellisin asia oli se, että THL:n määräys
6/2021 on tulossa julkiseksi lähipäivinä. Minna kertoi, että määräyksessä siirtymäaikaa Omatietovarantoon
jo liittyneiden sovellusten osalta on pidennetty merkittävästi.

Muut asiat
Digiturvamallin kehittäjätiimi on ilmaissut kiinnostuksensa lisätä Asiakastietolain vaatimukset Digiturvamallin vaatimuskehikkoon. Tästä kuullaan mahdollisesti lisää seuraavassa tukiprojektin kokouksessa.

Seuraava kokous
•

Seuraava OTV kommentointikokous on 17.3.2022 klo 13–15. Tässä yhteydessä on tarkoitus järjestää työpajatoimintaa konseptointiin liittyen.
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