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HL7 Omakanta Omatietovaranto tukiprojekti (Kanta PHR) 

Sähköisen kommentointikokouksen no 5 – 15.05.2018 raportti 

Aika:  tiistai, 15.05.2018 klo 12.30 – 15.00 

Paikka: Skype for Business - kokous 

Läsnä: Juha Paasolainen, KELA 

 Anna Korpela, KELA 

 Rita Ahde, KELA 

 Sami Pennanen, KELA 

 Mika Tuomainen, KELA 

 Jari Lehtonen, THL 

 Reija Klemetti, THL 

 Jani Harju, 2M-IT Oy 

 Eeva Turkka, Citrus Oy 

 Tomi Tikkanen, Fluente Kumppanit Oy 

 Tarja Pietiläinen, Fluente Kumppanit Oy 

 Oona Komulainen, Kooders Oy 

 Mikael Rinnetmäki, Sensotrend Oy 

Juha Leppänen, VTT 

Jaason Haapakoski, THL 

Jorma Jalkanen, CSAM Finland Oy 

 

1. Omatietovarannon ja kansallisen tietosisällön tilannekatsaus 

Juha Paasolainen kertoi, että HUS Terveyskylä / Omapolku-palvelun pilotoinnin tuotantokäyttö alkanut ja 

siellä on jo tuhansia tallennuksia. Pilotointi on vielä rajoitettua (Omapolun käytössä ja ovat tunnistautuneita). 

Esittelyn tiimoilta, esimerkissä kaikkien sovellusten tiedot tulevat samaan näkymään resurssityypeittäin, 

mutta filtteröintiä on jatkossa myös saatavissa (esim. rajaus pelkästään verenpainemittausten osalta). Tarja 

Pietiläinen kyseli aikaleimaa, eli vanhin on ylinnä. 

Tarkemmin tilanneselvityksestä täältä, http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/Omatietovaranto-tilanne-

20180515.pdf . 

2. Uusien tietosisältöehdotusten käsittely ja hyväksyminen 

2.1 ProstateRadar tietosisällöt – Fluente kumppanit Oy 

http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/Omatietovaranto-tilanne-20180515.pdf
http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/Omatietovaranto-tilanne-20180515.pdf
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Tomi Tikkanen (Fluente Kumppanit Oy) päivitti tilannetta ProstateRadar-tuotteen osalta. Oona Komulainen 

(Kooders Oy) edusti teknisenä alihankkijana. Asiantuntijataholta oli tullut muutamia kysymyksiä kokousten 

välilssä:  

a) Kyselystä voisi tuottaa varsinaisen Questionnaire-resurssin, joka sisältää kyselyn kysymykset. Onko 

osaamista tuottaa tuo resurssi itse? Kysymykset vastausvaihtoehtoineen lienevät olevan nämä: 

https://www.terveyskirjasto.fi/xmedia/hoi/hoi11010a.pdf .  

▪ VASTAUS: Oirekartoitus pohjautuu DAN-PSS-1 oirekyselyyn ja on olemassa 

(http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessionid=597EBC9B5E397B93AA

8C29834A549CD2?id=nak00626 ). Näytetään seuraavassa kokouksessa 19.6. 

b) Questionnaire response: tulisiko generoida oma Observation resurssi?  

▪ VASTAUS: tallentaa suoraan kaikki tieto -> ei Observation, sovelluksen antama asiakasohjaus 

on kyseessä (default:na). Tarja Pietiläinen kertoi, että pisteytys on tärkeä potilas – lääkäri -

kontaktissa ja sen vuoksi tulisi saada yhteenlasketut pisteet (koontipisteet) sovelluksesta. 

Toimintasuosituksien vieminen suoraan sovellukseen? → sähköpostikirjeenvaihto tästä. 

c) virtsaamispäiväkirja, kyselymuotoon vai Observation-muotoon? 

▪ VASTAUS: Observation-muotoa tukee lisätieto-elementti, johon lääkäri voi kirjata tarpeel-

lista lisätietoa. Kirjaukset vuorokausittain, kahden vuorokauden jaksona ja listaukset yksit-

täisistä mittauksista. 

d) Flow – mittaussuppilo (NHS, Iso-Brit.), kaupallinen uroflow-mittaus, joka mahdollistaa helpommin 

tapahtuvan kotimittauksen tuoden enemmän lisäarvoa.  

▪ VASTAUS: Observation-resurssi tässä toimivin. Koodistoja (LOINC) ei olisi suoraan olemassa, 

eli tarvetta olisi suomalaiselle koodistolla → apuja THL/Jari Lehtosen kautta. Tomi Tikkanen 

lupasi toimittaa Observation -tyypit viikolla 20. 

e) Asiantuntijat kaipaavat tarkempaa kuvausta, miten virtsapäiväkirjaa käytetään (mitä kaikkia tietoja 

ja miten niitä päiväkirjaan tallennetaan). 

2.2 Raskauden ajan tietosisältöjä – THL 

Reija Klemetti esitteli aiemmin toimitettua tietosisältöehdotusta (kokousmateriaalissa).  

Paino, verenpaine ja verensokeri ovat jo FHIR:ssa olemassa, mutta tietosisällön muille FHIR-profiilit on tuo-

tettava. Profiilien tuottamisessa KELA:lta voi kysellä apuja ja opastusta. 

Koodisto (LOINC?) → THL/Jari Lehtosen kautta apuja. 

Mittayksiköt ja kuvaus, miten mittaus tapahtuu ja millaisia arvoja mittauksessa saadaan, tulee toimittaa 

KELA:lle (Pirjo Vuorikallas). 

Kysely: questionnaire (oirearvio) mietintään. 

https://www.terveyskirjasto.fi/xmedia/hoi/hoi11010a.pdf
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessionid=597EBC9B5E397B93AA8C29834A549CD2?id=nak00626
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessionid=597EBC9B5E397B93AA8C29834A549CD2?id=nak00626
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Sikiön liike -tunnistus saattaa jäädä pois, sillä tietosisältö on vielä sisäisellä kommenttikierroksella (tarkempi 

kuvaus tarvitaan, jos tulee mukaan). 

3. Vaihtuva koulutusosuus ja ohjeita & neuvoja sovellusten toteuttajille 

3.1 Sandbox – ympäristöt (OAuth 2.0) 

Eeva Turkka keskittyi tässä esityksessään Sandbox2 (OAuth 2.0) – ympäristöön (Client tunnistuksen kanssa). 

On tärkeää noudattaa Sandbox-ympäristöissä reunaehtoja, kuten oikeaa henkilö – tai potilastietoa ei saa 

tallentaa ympäristöihin. 

Lisäksi hän näytti demonstroimalla Authorization code -flown etenemisen Sandbox-ympäristössä. 

Lisätietoa, http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/PHR-Sandbox-ymp%C3%A4rist%C3%B6t-Oauth.pdf . 

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

Jaason Haapakoski nosti esille tunnistautumisessa valtuutukset (puolesta asiointi) ja niiden osalta odote-

taan vielä lainsäädännöllisten linjausten selkiytymistä (Asiakastietolaki), mutta asia on tiedostettu. 

Mikael Rinnetmäki tiedusteli kilpailusta, joka järjestettiin vuoden 2018 alussa, mutta tuloksista ei ole tietoa 

(http://stm.fi/hyvinvointisovellus ). 

5. Muut asiat 

Seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi 19.6.2018 klo 12.30 – 15.00, THL:n tiloissa Helsingissä, Manner-

heimintie 166, neuvotteluhuone Metodi. 

Syksyllä jatkamme kokoustamista, 11.9.2018 klo 12.30 – 15.00. 

http://stm.fi/hyvinvointisovellus

