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HL7 Omakanta Omatietovaranto tukiprojekti (Kanta PHR) 

Sähköisen kommentointikokouksen no 7 – 11.09.2018 raportti 

Aika:  tiistai, 11.09.2018 klo 12.30 – 15.00 

Paikka: Skype 

Läsnä: Pirjo Vuorikallas, KELA 

Juha Paasolainen, KELA 

Anna Korpela, KELA 

 Mari Peltola-Nykyri, KELA 

 Rita Ahde, KELA 

 Sami Pennanen, KELA 

 Anniina Pylsy, THL 

 Tuomo Nieminen, THL 

 Jonna Salonen, THL 

 Jonas Sundman, THL 

Jari Lehtonen, THL 

Matti Sarjakoski, THL 

 Kalle Marjokorpi, Innofactor Oy 

 Jari Numminen, SoteDigi Oy 

 Jukka Pirinen, Mediconsult Oy 

 Mikael Rinnetmäki, Sensotrend Oy 

 Jani Harju, 2M-IT Oy 

Juha Leppänen, VTT 

Jussi Kotilainen, Pihlajalinna Oy 

Tomi Tikkanen, Fluente Kumppanit Oy  

Tarja Pietiläinen, Fluente Kumppanit Oy  

Arja Maarit Ranta-aho, IT-Mind Oy (Fluente Kumppanit Oy) 

Esko Niinimäki, JYU 

Jari Forsström, Abomics Oy 

Pauli Koskinen, Fujitsu Finland Oy 

Matti Suominen, VitalSignum Oy 

Risto Soila, VitalSignum Oy 

Veli-Heikki Saari, VitalSignum Oy 

Jukka Laaksola, Netland Oy 

Jorma Jalkanen, CSAM Finland Oy 
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1. Omatietovarannon ja kansallisen tietosisällön tilannekatsaus 

Pirjo Vuorikallas kertoi Omatietovarannon (OTV) tilanteesta. Tuotantokäyttö sujunut hyvin. Pilottien hyväk-

syntätestaukset ovat vielä käynnissä. Muita hyvinvointisovelluksia on tarkoitus ottaa mukaan pilotointivai-

heeseen marraskuussa. 

Kanta.fi-sivustolle on päivitetty hyväksyntätestauksen hakemuslomake. 

Hyvinvointisovelluksen kriteeristöstä on tulossa uusi versio lokakuun aikana. Sadun palautteen tiimoilta kri-

teeristön käsitteitä ja sisältöä on tarkoitus selventää. Koulutusta on tarkoitus järjestää tästä marraskuun OTV 

kommentointikokouksessa. 

STM on päivittämässä SOTE-kokonaisarkkitehtuuria (vuodelta 2015), SOTE-yhteiset palvelut ja Terveyden-

huolto 2020. Odotettu uusi asiakastietolaki on mennyt Eduskuntaan kesällä 2018, jossa on olennaisia kohtia 

Omatietovarannon kannalta. Tarkemmin OTV:n tilanteesta ja lainsäädännön tilasta täältä, 

http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/Omatietovaranto-tilanne-20180911.pdf . 

Tämän syksyn tulevia koulutuksia ovat: 

- 9.10. Kanta PHR Implementointiopas, OTV:n käyttöönotto, joka jäi pois 11.9. kokouksesta(?) 

- 6.11. Kanta PHR Profilointiopas (huomioiden OTV-piirteet), kriteeristökoulutus 

- 4.12. OTV / Kanta PHR tulevaisuuden näkymät. 

2. Uusien tietosisältöehdotusten käsittely ja hyväksyminen 

2.1 Omaolo-palvelussa FHIR:n CarePlan ja miten toteutettu hierarkisesti 

Jukka Pirinen kertoi toisesta hyväksyntätestauksessa olevasta OTV-pilotista, Omaolo-palvelusta ja sen hoito-

suunnitelman toteutuksesta. Rakenteilla on sähköinen palvelukokonaisuus, Omaolo-palvelu, joka hyödyntää 

ammattilaisten järjestelmissä olevaa tietoa ja asiakkaiden itsensä tallentamaa hyvinvointitietoa. Omaolo-pal-

velun myötä uudistuvat niin asiointi, tiedonsaanti kuin SOTE-ammattilaisten työpäivä. ODA-hankkeessa, jo-

hon Omaolo-palvelu kuuluu osana, uudistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamalleja. 

ODA on hallitusohjelman kärkihanke, jota toteuttavat Espoo (isäntäkunta), Helsinki, Porvoo, Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymä, Turku, Hämeenlinna, Tampere, Joensuu, Kuopio, Oulu, Sodankylä, Etelä-Karjalan sosiaali- 

ja terveyspiiri sekä Varsinais-Suomen sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirit. Hanke on käynnistynyt Kuntalii-

ton AKUSTI-yhteistyöfoorumin kautta. 

Omaolo-palvelussa käyttötapauksia ovat: lyhytaikaiset (esim. oirearvio itse tehtynä tai ammattilaisen 

kanssa), määräaikaistarkastukset (esim. koululaiset), hyvinvointitarkastus (esim. terveyskysely tai suuhygie-

nia), valmennukset (esim. viikkotehtävät) ja pitkäaikaissairaat (esim. hypertonia, diabetes). 

http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/Omatietovaranto-tilanne-20180911.pdf
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Hierarkisessa suunnitelmassa puhutaan Parent- ja Child-suunnitelmista, jossa Child-suunnitelma linkitetään 

Parent-suunnitelmaan CarePlan.partOf – viittauksella. Ammattilainen pystyy Parent-suunnitelman kautta nä-

kemään myös Child-suunnitelmat. Tasoja on vain kaksi (1 Parent, 2 Child). 

Tarja Pietiläinen kysyi, jos käyttäjällä on eri tarpeita/asioita, niin linkittyvätkö ne (esim. virtsaamisvaiva ja 

flunssa)? Jukka Pirinen kertoi, että tällaiset asiat eivät linkiydy toisiinsa, vaan niillä kummallakin on omat 

suunnitelmat. 

Tarja Pietiläinen kysyi, kuinka testaajat ovat ottaneet vastaan Omaolo-palvelun? Jari Numminen vastasi, että 

kun palvelussa on kaksi puolta, ammattilasten ja käyttäjien puoli, niin ammattilaiset odottavat nyt maltta-

mattomasti oikeaa käyttöä ja taas käyttäjien puolelta ei ole tullut mitään negatiivista käytettävyydestä tai 

toimivuudesta. 

Lisää esityksestä, täältä http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/Omaolo-hoitosuunnitelma-11092018.pdf . 

2.2 Päivitettyjen Questionnaire- ja QuestionnaireResponse-profiilien esittely (ja hyväksyntä) 

Anna Korpela selvitti päivitettyihin Questionnaire- ja QuestionnaireResponse-profiileihin tehtyjä muutoksia. 

Päivitetyt profiilit löytyvät, täältä https://simplifier.net/finnishphr/~resources?category=Profile, Suggestion 

– tilassa (päiväys 10.9.2018). 

Seuraavaan taulukkoon on koottu muutokset sekä Questionnaire- että QuestionnaireResponse-profiileissa: 

Questionnaire-profiili 

-language ei pakollinen; narrative ei pakollinen, mutta asiak-

kaalle annettavan suosituksen perustelut tulisi kir-

jata tänne 

-extension elementit näkyvillä automaattisesti 

-url pakollinen 

-identifier slicaus käytössä (other identifier: system ja value) 

-version pakollinen 

-name pakollinen 

-title pakollinen 

-date pakollinen 

-description pakollinen 

-useContext pois (oma koodisto) 

-jurisdiction pois (oma koodisto) 

-code pakollinen 

--version pois 

--display pois 

http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/Omaolo-hoitosuunnitelma-11092018.pdf
https://simplifier.net/finnishphr/~resources?category=Profile
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--userSelected pois 

-subjectType =patient (fixed value) 

-item pakollinen (yksi kysymys vähintään oltava) 

QuestionnaireResponse-profiili 

-language pakollinen; narrative, kliininen merkittävä tieto si-

sällyttävä tänne ja asiakkaalle annettavan suosituk-

sen perustelut tulisi kirjata myös tänne 

-extension elementit näkyvillä automaattisesti 

-identifier yksi tunniste Finnish PHR identifier 

-basedOn sallitaan vain Finnish PHR SelfCarePlan-profiili 

-parent sallitaan vain Observation 

-questionnaire sallitaan vain Finnish PHR Questionnaire-profiili 

-status valuesets, joita käytössä 

-subject sallitaan vain Finnish PHR Patient-profiili 

-context pois 

-authored pakollinen 

-author vain Finnish PHR Patient 

-source pakollinen (Finnish PHR Patient-profiili) 

-item pakollinen (yksi vastaus oltava) 

Jukka Pirin kyseli erikielisyysasiasta, niin Anna Korpelan mukaan kielisyys on esitettävä Questionnaire – pro-

fiilissa (resurssi extension: Translation). 

Mikael Rinnetmäki kyseli, miksi QuestionnaireResponse – profiilissa on yksi identifier – resurssi? Onko sii-

hen jokin erityinen syy? Anna Korpela lupautui selvittämään. 

2.3 Farmokogeneettinen geenitesti – Abomics Oy 

Jari Forsström (Abomics Oy) avasi ongelmatiikkaa yrityksensä farmakogeneettisestä geenitestistä 

(https://geneaccount.com/fi/etusivu/), jossa on julkinen osio (eResepti) ja yksityisosio (testi ostettavissa kan-

salaiselle). Yksityisesti ostettuna, kansalainen saa tulostettua Abomicsin palvelusta PDF-muotoisen doku-

mentin omasta fenotyyppiluokka-tiedosta.  PDF-formaatti on vähän huono jatkohyödyntämiseen tässä tilan-

teessa. OTV:ssa taas halutaan rakenteista tietorakennetta.  

Mari Peltola-Nykyri kertoi tulevasta genomilaista, mutta Jari Forsströmin mielestä se koskettaa paljon laa-

jempaa kokonaisuutta kuin tämä, miten kansalainen saisi tallennettua oman fenotyyppiluokka-tietonsa 

OTV:hen, josta se olisi luvitettuna ammattilaisten katseltavissa. Asiaa selvitellään pienemmällä foorumilla, 

kontaktointi ensi alkuun kantakehitys@kanta.fi . 

2.4 ProstateRadar tietosisällöt – Fluente kumppanit Oy 

https://geneaccount.com/fi/etusivu/
mailto:kantakehitys@kanta.fi
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Tomi Tikkanen kertoi tilanteesta: 

- ovat työstäneet profiileja 

- alkuun olivat ajatelleet, että kysely olisi lähellä ODA:n Omaolo – kyselyjä, mutta nyt heidän oireky-

selyt hyvin erilaisia 

- odottavat tietosisällön hyväksyntää. Uutta versiota ei ole vielä tehty, kun resurssit niukat. Toteutus 

aloitetaan, kun tietosisällöt on hyväksytty 

- olivat oikein tyytyväisiä tähän etenemiseen ja aikatauluun. 

Anna Korpela näytti haastattelulomaketta (DAN PSS-1), joka oli muokattu FHIR Questionnaire-muotoon (ja-

ottelun taustalla pisteysmetriikka). Keskusteltiin vielä haastattelulomakkeen sukupuolivaihtoehdoista, jotka 

ovat mies, nainen, muu ja tuntematon. Tomi Tikkasen mielestä sukupuolivaihtoehtojen käsittely olisi jatkossa 

turhaa, sillä tunnistautunut käyttäjä on jo mies. 

Jari Lehtonen kysyi, käytetäänkö tässä virallista koodistoa? Anna Korpela kertoi, että tässä käytetään FHIR -

standardin koodistoa. Nyt tulisi selvitettää, pitäisikö mäppäys VRK:hon toteuttaa. Hetu kuitenkin toimii tällä 

hetkellä linkityskriteerinä, niin siinä mielessä ei olisi nähtävissä riskiä. Virallisella koodistopalvelimella ovat 

suomi ja ruotsi. Englanninkieliset käännökset on tehtävissä sinne. 

3. Vaihtuva koulutusosuus ja ohjeita & neuvoja sovellusten toteuttajille 

3.1 Kokemuksia Omatietovarannon integraation tekemisestä / Kalle Marjokorpi, Innofactor Oy 

Kalle Marjokorpi esitteli, millaista oli toteuttaa integraation OTV:hen.  Integraatio liittyy HUS / Virtuaalisai-

raalan Terveyskylä-konseptin (erikoissairaanhoidon verkkopalvelu) Omapolku-palvelukanavaan. 

Käyttötapauksia on neljä (4): 

- potilaskäyttäjä liittää/luvittaa mittalaitteen (esim. sykemittari) käyttöliittymän kautta Terveyskylään 

- potilaskäyttäjä antaa suostumuksen tietojen siirtämiseen OTV:hen käyttöliittymän kautta 

- lupatietojen antamisen jälkeen aktiivisuus, hikiliikunta ja painotiedot siirtyvät integraation kautta 

Terveyskylään ja OTV:hen 

- potilaskäyttäjä näkee Terveyskylässä OTV:hen siirretyt tiedot käyttöliittymän kautta. 

Kokonaisarkkitehtuurikuvassa, kolmannen osapuolen alustana on käytetty W2E:n toimittamaa alustaa (Mi-

kael Rinnetmäen mukaan). Laitteita oli Nokialta, FitBitiltä ja Polarilta. 

Hyvinvointitietojen haku potilaskäyttäjälle toteutettiin OTV:sta Terveyskylän käyttäliittymän kautta (kts. esi-

tyksen kokonaisarkkitehtuurikuva). 

Mikael Rinnetmäki tiedusteli, tallennetaanko hyvinvointitietoa vain OTV:lle? Kalle Marjokorven mukaan tal-

lennetaan myös Virtuaalisairaalan puolelle (siellä tieto ei ole FHIR-muotoista tällä hetkellä). 
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Kokemuksena auktorisointiprotokollaan kannattaa tutustua huolella (OAuth 2.0). Lisäksi varmenteet kustan-

tavat (VRK:sta varmenteet sekä testille että tuotannolle, a’ 500 €(?)). Kestoltaan varmenteen hakuprosessi 

kesti muutamia päiviä. Aluksi oli epäselvää, minne kaikkiin kohtiin teknisesti varmennetieto kuului kirjata. 

Pauli Koskinen kyseli vielä ohjeistuksesta auktorisoinnin osalta, oliko siinä jotain vaikeaselkoista? Kalle Mar-

jokorven mukaan yleisesti Sandbox-ohjeistus on hyvällä tasolla, ehkä tarkennusta haluttaisiin endpoint-osoit-

teisiin. 

Keskusteltiin myös kustannuspanostuksesta pienen yrityksen tapauksessa, miten voisi auktorisointia kokeilla 

/ jumpata halvemmin (Jukka Laaksola esitti Client-sertifikaatilla self-signed?, tulisi jokin sertifikaatti, jota tar-

kisteltaisiin). Mari Peltola-Nykyri selvittelee tätä mahdollisuutta. 

Lisää esityksestä täältä, http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/OTV-Innofactor-esitys-11092018V2.pdf . 

3.2 Miten Omatietovaranto otetaan käyttöön 

Tämä osio jouduttiin jättämään pois ajanpuutteen vuoksi. Mahdollisesti seuraavassa kommentointikokouk-

sessa. 

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

Ei kysymyksiä esityslistan aiheiden ulkopuolelta. 

5. Muut asiat 

Seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi 9.10.2018 klo 12.30 – 15.00 skypenä. 

http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/OTV-Innofactor-esitys-11092018V2.pdf

