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HL7 Omakanta Omatietovaranto tukiprojekti (Kanta PHR) 

Sähköisen kommentointikokouksen no 10 – 4.12.2018 raportti 

Aika:  tiistai, 4.12.2018 klo 12.30 – 15.00 

Paikka: Skype 

Läsnä: Pirjo Vuorikallas, KELA 

 Anna Korpela, KELA 

 Rita Ahde, KELA 

 Anniina Pylsy, THL 

 Pia Pullinen, THL 

 Mikael Rinnetmäki, Sensotrend Oy 

 Jani Mallila, CSAM Finland Oy 

 Janne Kaartinen, Solita Oy 

 Juha Leppänen, VTT 

Jani Harju, 2M-IT Oy 

Aino Virtanen, 2M-IT Oy 

Okko Kauhanen, Mediconsult Oy 

Tarja Pietiläinen, Fluente Kumppanit Oy  

Esko Niinimäki, JYU 

Pauli Koskinen, Fujitsu 

Antti Häikiö, Fimlab Laboratoriot Oy 

Veli-Heikki Saari, VitalSignum Oy 

Jorma Jalkanen, CSAM Finland Oy 

 

1. Omatietovarannon ja kansallisen tietosisällön tilannekatsaus 

Pirjo Vuorikallas kertoi tämän hetkisen tilanteen Omatietovarannosta (OTV tai Kanta PHR). Terveyskylän 

Omapolku -sovelluksen avulla aktiivisuustietojaan pääsee kansalainen kirjaamaan Omatietovarantoon (päi-

vittäinen kohtuullisen ja raskaan liikunnan määrä minuutteina, päivittäinen askelten määrä ja paino). Omaolo 

– palvelun suhteen työ käynnissä. 

Järjestelmätoimittajien kanta.fi-sivustoa on päivitetty, mm. Best Practises -tyyppistä ohjeistusta. 

Lainsäädännön osalta uusi asiakastietolaki ei ole vielä edennyt Eduskunnassa. Tarkemmin Kanta PHR:n ti-

lanteesta täältä, http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/Omatietovaranto-tilanne-20181204.pdf . 

Aiemmin avointen kysymyksien tilanteesta: 

http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/Omatietovaranto-tilanne-20181204.pdf
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- laboratoriotulosten tallentaminen vaatii STM-KELA-THL -kolmikannassa vielä keskustelua ja linjausta, 

- käyttäjän tunnistaminen, voiko tunnistettavuuden nimissä VRK sallia OTV-henkilön identiteettitiedon an-

tamisen sovelluksen käyttöön, jotta varmistuttaisiin, kenen OTV-tili on kyseessä: selvitys kesken KELA-VRK -

akselilla. 

 

Antti Häikiö täsmensi, että Omaolo-palvelussa rajapinta vaatii tunnistustietoa, kenen laboratoriotuloksia 

ollaan arkistoimassa. 

Mikael Rinnetmäki tiedusteli vielä, milloin hyvinvointitietoja päästään tallentamaan Kantaan. Pirjo Vuorikal-

las kertoi STM:n priorisointikäytänteistä, joiden osalta kokouksia pidetään paraikaa. Lisätietoa helmikuussa 

2019. 

2. Hyvinvointisovellusten hyväksymiskriteeristön uuden version esittely 

Anna Korpela esitteli lyhyesti kohta julkaistavaa, päivitettyä hyväksymiskriteeristöä, joka edelleen on excel-

muotoinen. Tämä hyväksymiskriteeristö koskee siis kansalaiskäyttöön tulevia hyvinvointisovelluksia, ei am-

mattilaisille. Kriteeristön määrää on pyritty tiivistämään. Välilehdillä runko on samanmuotoinen: tunniste-

sarake, itse kriteeri, kriteerin kuvaus, vastaussarakkeet ja lisätietosarake (F). 

Ensimmäisiin välilehtiin (täyttöohje ja lähteet) kannatta perehtyä huolella. 

3. Uusien tietosisältöehdotusten käsittely ja hyväksyminen 

3.1 Nutrition -pohjaprofiilin ja FluidIntake-profiilin hyväksyntä 

Rita Ahde kertoi, ettei kyseisiin ole tullut kommentteja (Mikael Rinnetmäeltä kehitysehdotus kirjata useampi 

ravinnetieto samalla kertaa, kts. 3.2) . Linkit profiileihin https://simplifier.net/finnishphr/fiphr-sd-fluidintake-

stu3  ja https://simplifier.net/finnishphr/fiphr-sd-nutrition-stu3.  

Profiilit hyväksyttiin. 

3.2. NutritionIntake -profiili kiinteille ravinteille esittely – Sensotrend Oy ja Wellness Foundry Oy 

Mikael Rinnetmäki kertoi, että tässä johdetussa profiilissa pystytään kirjaamaan useamman ravinteen tiedot 

kerralla (komponenttimuotoinen). Tästä syystä hän esitti, että pohjaprofiilia (Nutrition) ja johdettua profiilia 

(FluidIntake) päivitettäisiin komponenttimuotoiseksi. Sovittiin, että Mikael Rinnetmäki valmistelee pohjapro-

fiilin ja siitä johdetun profiilin sekä tallentaen profiilit Simplifieriin. 

Seuraavan vuoden sähköiset kommentointikokoukset käynnistyvät vasta helmikuussa 2019, missä päivitys-

ten esittely olisi mahdollinen ensimmäistä kertaa ja sitä kautta hyväksyntä siirtyisi maaliskuulle 2019. Tämän 

vuoksi päädyttiin nopeuttamaan käsittelyprosessia siten, että profiilin jalostaminen hyväksymisvalmiuteen 

https://simplifier.net/finnishphr/fiphr-sd-fluidintake-stu3
https://simplifier.net/finnishphr/fiphr-sd-fluidintake-stu3
https://simplifier.net/finnishphr/fiphr-sd-nutrition-stu3
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tehdään Zulipissa (https://chat.fhir.org/#narrow/stream/50-finnish-PHR ) ja hyväksyntä helmikuun 2019 kokouk-

sessa. 

Anna Korpela tiedusteli vielä, että millä tarkkuudella eri rasvatyypit on käsitelty profiilissa? Mikael Rinnet-

mäki kertoi, ettei ole tällä hetkellä muuta kokonaisrasva (LOINC). Eri rasvatyypeille vaaditaan uutta LOINC – 

koodistoa. Tarja Pietiläinen totesi, että tulevaisuudessa kansalaisen kolesteroliseuranta tuo erityyppisten ras-

vojen tallentamisen erittäin tärkeäksi. 

Esko Niinimäki kyseli chatin puolella NutritionIntake-profiiliin liittyen, että millä tarkkuudella esim rasvat on 

siihen ajateltu? Pelkkä kokonaisrasva vai eri tyyppien määrät vapaavalintaisena ja silloin millä tarkkuudella? 

Onko energiankulutus siis (kilo)kaloreina (kcal) eikä jouleina (J)? → Tämä jäi vielä seuraavaan kokoukseen 

selvitettäväksi. 

3.3. EKG-tiedot ja datan muotoselvitykset– VitalSignum Oy 

Veli-Heikki Saari kertoi, että tuotteesta vastaava ei ole paikalla → Jäi käsittelemättä. 

3.4. Omaolo-palvelun kyselyiden Questionnairet (käsittely ja hyväksyntä) 

Okko Kauhanen esitteli Questionnaire-osion lomakepäivityksiä.  Anna Korpela kertoi, että otettiin käyttöön 

oma extension, joka mukailee FHIR R4:ssa käyttöön tulevaa extensionia, jotta ehdollistetut kysymykset saa-

tiin näytettyä. 

Questionnairet hyväksyttiin tehdyillä/esitetyillä päivityksillä. 

FHIR R4 on tulossa ensi vuoden alussa ja jos asian tiimoilta herää kysyttävää, niin Zulip chat-kanava 

(https://chat.fhir.org/#narrow/stream/50-finnish-PHR) tai kantakehitys@kanta.fi ovat sopivia kontaktiraja-

pintoja. FHIR R4:ään siirtymisestä ei ole vielä käytännön suunnitelmia tai tarkempaa aikataulua. 

4. Avoimet kysymykset – apuja uuden tietosisällön tuojille tai sovellusten toteuttajille 

4.1 Fitness -profiilin arvot 

Rita Ahde esitteli lyhyesti Omapolku – Fitness-profiilin Valuesetiin tehtyjä kielikorjauksia (excel): 

- C-sarake vanhat suomenkieliset termit/tekstit 

- D-sarake uudet suomenkieliset termit/tekstit ja muutama ruotsinkielinen termi/teksti päivitetty. 

 

Simplifierissa, https://simplifier.net/finnishphr/fiphr-vs-fitnessresult . 

5. Muut asiat 

Seuraava kokous on helmikuu 2019, tarkemmin lähempänä. 

https://chat.fhir.org/#narrow/stream/50-finnish-PHR
https://chat.fhir.org/#narrow/stream/50-finnish-PHR
mailto:kantakehitys@kanta.fi
https://simplifier.net/finnishphr/fiphr-vs-fitnessresult

