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HL7 Omakanta Omatietovaranto tukiprojekti (Kanta PHR) 

Sähköisen kommentointikokouksen no 8 – 9.10.2018 raportti 

Aika:  tiistai, 9.10.2018 klo 12.30 – 15.00 

Paikka: Skype 

Läsnä: Pirjo Vuorikallas, KELA 

Anna Korpela, KELA 

 Mari Peltola-Nykyri, KELA 

 Rita Ahde, KELA 

 Anniina Pylsy, THL 

 Jari Numminen, SoteDigi Oy 

 Jukka Pirinen, Mediconsult Oy 

 Okko Kauhanen, Mediconsult Oy 

 Ville Lindholm, Duodecim Oy 

 Juha Syrjäläinen, HUS  

 Mikael Rinnetmäki, Sensotrend Oy 

 Juha Leppänen, VTT 

Tomi Tikkanen, Fluente Kumppanit Oy  

Esko Niinimäki, JYU 

Matti Suominen, VitalSignum Oy 

Jussi Haikarainen, OrionPharma Oy 

Jorma Jalkanen, CSAM Finland Oy 

 

1. Omatietovarannon ja kansallisen tietosisällön tilannekatsaus 

Pirjo Vuorikallas kertoi tämän hetkisen tilanteen Omatietovarannosta (OTV tai Kanta PHR). Omapolku/Ter-

veyskylä (1.pilotti) laajenee 25.10.2018 käyttäjämäärältään kattamaan kaikkia asianosaisia, mahdollistaen 

Kanta.fi – hyvinvointitietojen hyödyntämisen. Omaolo – palvelu (2.pilotti) tullee integroitumaan (ODA, Sote-

Digi Oy) OTV:hen vuodenvaihteessa. Joulukuussa muutkin hyvinvointisovellusten toteuttajat pääsevät liitty-

mään pilotointiin. Hyväksyttyjen sovellusten lista on luettavissa Kanta.fi – sivuilla. 

Joulukuun Omakanta – julkaisuversiossa Omakantaan tulee käyttöliittymä muutamien hyvinvointitietojen 

syöttämiseen, kuten verenpaine, verensokeri, paino. 

FHIR R4 standardi on tulossa joulukuussa ja sitä koskevat selvittelyt on aloitettu.  
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Lainsäädännön etenemisen osalta uusi asiakastietolaki on luultavasti menossa hallituksen esittelyyn marras-

kuussa ja sen jälkeen valiokuntakäsittelyyn. Tarkemmin Kanta PHR:n tilanteesta ja lainsäädännön tilasta 

täältä, http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/Omatietovaranto-tilanne-20181009.pdf . 

Omatietovarannon teknisten ja ohjeistukseen liittyvien asioiden kontaktointikanavat: 

1. kantakehitys@kanta.fi (email, otsikkokenttään Omatietovaranto- tai Kanta PHR-teksti) 

2. https://chat.fhir.org/#narrow/stream/50-finnish-PHR (chat). 

Loppuvuoden tulevia koulutuksia ovat: 

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

- 4.12. OTV / Kanta PHR tulevaisuuden näkymät. 

2. Implementointiopas 

Rita Ahde kertasi perusteita implementoinnissa. Opas löytyy täältä, https://simplifier.net/FinnishPHR/~gui-

des . Opas perustuu FHIR STU3 -standardiin. Kaikki tuotetut profiilit tuodaan ja päivitetään tänne (profiilin 

toimittaja tekee kuvauksen ja KELA vie sen oppaaseen). Profiilit, Valuesetit ja Code Systems ovat omissa haa-

roissaan sisällysluettelossa. Profiilin kuvaus on esitetty Overview-aliosiossa. Useissa profiileissa on kuvattu 

esimerkit Examples-osiossa. Toisissa profiileissa on myös Narrative Guide, joka kuvaa, miltä jokin esim. mit-

taustulos näyttää ja mitä yksikköä siinä käytetään. 

3. Uusien tietosisältöehdotusten käsittely ja hyväksyminen 

3.1 Omaolo-palvelun profiilit (SelfCarePlan ja ActivityDefinition) sekä kyselyiden Questionnairet 

Okko Kauhanen kertoi SelfCarePlan- ja SelfCareGoal -profiileista (ActivityDefinition-profiilia ei tuoda 

OTV:hen, toistaiseksi), https://simplifier.net/finnishphr/fiphr-sd-selfcareplan-stu3 ja https://simpli-

fier.net/OdaIntegrationReview/fiphr-sd-selfcaregoal-stu3/~overview .    

Anna Korpelan mielestä SelfCarePlan – profiilista ei kommentoitavaa, sillä se on menossa testaukseen alustaa 

vasten. Toinen profiili jää vielä tarkasteluun. 

UUID:n lisää toimittaja itse. 

Palveluarviolomakkeet (Questionnaire) käytiin seuraavaksi läpi: 

1. Henkilökohtainen apu 

2. Kuljetusapu 

3. Omaishoidontuki. 

Anna Korpela kommentoi urlien nimeämistä, joissa aiemmin on ohjeistettu (url – nimen alussa pitäisi olla 

http://phr.kanta.fi/... eikä https://oda.fi..... tai muuta vastaavaa) ja lisäksi url – nimistä tulisi poistaa versioin-

titieto. Palataan näihin seuraavassa kokouksessa. 

http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/Omatietovaranto-tilanne-20181009.pdf
mailto:kantakehitys@kanta.fi
https://chat.fhir.org/#narrow/stream/50-finnish-PHR
https://simplifier.net/FinnishPHR/~guides
https://simplifier.net/FinnishPHR/~guides
https://simplifier.net/finnishphr/fiphr-sd-selfcareplan-stu3
https://simplifier.net/OdaIntegrationReview/fiphr-sd-selfcaregoal-stu3/~overview
https://simplifier.net/OdaIntegrationReview/fiphr-sd-selfcaregoal-stu3/~overview
http://phr.kanta.fi/
https://oda.fi/
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Ville Lindholm esitteli myös lyhyesti heidän toteuttamiaan oirearviolomakkeita (Questionnaire), jotka on to-

teutettu paljolti samalla tavoin kuin palveluarviolomakkeet (paitsi, että nämä portataan kehitysympäristössä 

FHIR-formaattiin). Katsottiin sisältöä: 

1. Alaselkäkipu – oirearviolomakkeesta 

2. Hengitystietulehdus – oirearviolomakkeesta 

3. Virstatietulehdus – oirearviolomakkeesta (naisille). 

Anna Korpela kommentoi, ettei näitä oirearviolomakkeita ole ehditty vielä kunnolla käymään läpi, joten kom-

mentit tulevat myöhemmin. 

Jari Numminen kysyi: 

1. Questionnairen kieliversiot: Translation extension vai erilliset resurssit kullekin kielelle? Omaolo eh-

dottaa eri resursseja ➔ Vastaus / Anna Korpela: Oma resurssi kielestä, suosituksena valuesetissa ja 

codessa käännös toteutetaan sisään. Questionnairesta ei tarvitse nyt heti tehdä ruotsinkielistä re-

surssia. 

2. Valuesettien muutokset, pitääkö tekstimuutokset hyväksyttää täällä kommentointikokouksessa vai 

riittääkö päivitys suoraan valuesettiin? ➔ Vastaus / Anna Korpela: Yleisesti kommentointikokouksen 

kautta hyväksytetään (myös tekstimuutokset), ainoastaan kirjoitusvirheissä sallitaan tiedottamisvel-

voite kommentointikokouksien yhteydessä. 

3.2 NutrionIntake – profiili 

Mikael Rinnetmäki esitteli lyhyesti etukäteen toimitettua tietosisältöhakemusta (excel). Toiveena oli profi-

loida NutritionIntake-profiili, joka olisi kuten Vital Signs -profiloitu Observation hakemuksessa esitellyin 

LOINC-koodein.  

Anna Korpela kertoi, että KELA tuottaa Nutrition – pohjaprofiilin, josta johdetaan tähän käyttötapaukseen 

sopiva profiili ja myös FluidIntake – profiili. 

3.3 Laboratoriotulosten synkronointi Omatietovarantoon 

Mikael Rinnetmäki esitteli lyhyesti etukäteen toimitettua tietosisältöhakemusta (excel). Lähtökohtana olisi, 

kansalaisen oma-aloitteisesti käydessä laboratoriokokeissa, että olisi yksi laboratoriotulokset-profiili, missä 

olisi useampi tutkimusnimike (myös LOINC-koodit).  

Kansallinen tutkimuskoodi olisi mukana (LOINC pakollinen ja tutkimuskoodit alitasolla). 

Anna Korpela kertoi, että asiaan on vielä perehdyttävä (valuesettien mäppäys jne.). Duplikointia potilastie-

don arkiston ja OTV:n kesken ei sallita (oma rajapinta tulossa väliin). Jos OTV:n kautta on tullut tietoa, niin se 

voidaan (Huom. luvitus) rajapinnan kautta siirtää potilastiedon arkistoon. 

Kolmantena asiana oli performer – kenttä, voitaisiinko siinä käyttää viitettä Organization – resurssiin? 
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Anna Korpela kertoi, että tämä on linjauskysymys (STM, THL, KELA) ja lupasi selvittää asiaa. 

3.4 Edellisellä kerralla esitettyjen Questionnaire- ja QuestionnaireResponse-profiilien hyväk-

syntä 

Päätös: Hyväksytään. 

3.5 Edellisellä kerralla esitetyn Eturauhasoireiden itsearvio (DAN PSS-1) oirekyselyn hyväksyntä 

Päätös: Hyväksytään. 

3.6 Uusien Observation-profiilien esittely virtsapäiväkirjaan ja nautittuun nestemäärään ja virt-

san Flow-mittaukseen liittyen 

Rita Ahde esitteli uudet Observation – profiilit (viisi). Aiemmin jo todettiin, että näistä FluidIntake  - profiili 

tulee muuttumaan, joten siihen ei paneuduta tässä. Muokattu FluidIntake – profiili ja sen pohjaprofiili esitel-

lään seuraavassa kokouksessa. Urinary Monitoring Profile toimii pohjaprofiilina ( https://simplifier.net/fin-

nishphr/fiphr-sd-urinarymonitoring-stu3 ), josta kolme seuraavaa on johdettu: 

1. Urinary Incontinence Profile (https://simplifier.net/finnishphr/fiphr-sd-urinaryincontinence-stu3 ) 

2. Urine Output Profile (https://simplifier.net/finnishphr/fiphr-sd-urineoutput-stu3 ) 

3. Urine Flow Max Profile (https://simplifier.net/finnishphr/fiphr-sd-urineflowmax-stu3 ). 

Näiden mahdollinen hyväksyntä seuraavassa kommentointikokouksessa. 

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

Mikael Rinnetmäki esitti kysymyksen: Sovellus haluaisi tietää kenen Omatietovaranto-tilin haltijan kanssa se 

on tekemisissä. Onko jostain nimi / hetu saatavissa? 

Anna Korpela / Mari Peltola-Nykyri: Tietoa ei ole saatavissa tällä hetkellä. Meillä on vain vahva auktorisointi 

käytössä. ➔ KELA selvittää VRK:n kanssa tietojen jakamista / välittämistä ja tiedottaa etenemisestä. 

5. Muut asiat 

Seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi 6.11.2018 klo 12.30 – 15.00 skypenä. 

https://simplifier.net/finnishphr/fiphr-sd-urinarymonitoring-stu3
https://simplifier.net/finnishphr/fiphr-sd-urinarymonitoring-stu3
https://simplifier.net/finnishphr/fiphr-sd-urinaryincontinence-stu3
https://simplifier.net/finnishphr/fiphr-sd-urineoutput-stu3
https://simplifier.net/finnishphr/fiphr-sd-urineflowmax-stu3

