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Yleistä 
 

Omakanta Omatietovaranto HL7 Finland tukiprojektin ensimmäinen työpaja pidettiin Kelalla Helsingissä 11.5.2017. 
Ensimmäisen työpajan havainnot ovat löytyvät täältä (http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/HL7-Omakanta-Oma-
tietovaranto-tyopaja-2016-5-11.pdf ). 

Toisessa työpajassa käsiteltiin päivitettyä Omatietovaranto tietomallin hallinnan prosessikuvausta (versio 06), Itse-
hoitolääkitystä ja Auktorisointia. Tässä dokumentissa on kuvattu työpajan havainnot. 

Viimeinen, kolmas työpaja pidetään tiistaina 11.10.2016 kello 9-11.30 Kuntatalolla Helsingissä. 
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Omatietovaranto tietomallin hallinnan prosessikuvaus 
 

Riikka Suvanen esitteli THL:n tekemää ja päivittämää tietomallin hallintamallia (versio 06).  

Hallinnasta vastaavat THL, Kela ja HL7 PH SIG, joilla kaikilla on omat tehtävät tietomallin hallin-
nassa. Varsinaisten inputien tuottajina toimivat erilaisten sovellusten (appsien) kehittäjät (SOTE toi-
mijat, hyvinvointipalveluiden tuottajat, tuotekehittäjät) synnyttämällä uusia tietotarpeita, uusia profii-
leja ja laajennuksia. 

Tietomallin hallintamalli esittää kansalliseen tietomallin laajentamisen ja sen muutoksiin liittyvät pe-
riaatteet, prosessin ja toimijat vastuineen. 

Toimintaymppäristö käsittää profiilirekisterin, kehitysympäristöt (Sandbox 1 ja 2), asiakastestiympä-
ristön sekä tuotantoympäristön. Keskeinen on asiakastestiympäristö, joka tarjoaa mahdollisuuden 
liittymis- ja yhteentoimivuustesteille. Lisäksi ympäristöön liittyneet voivat lisätä profiileja ja laajennuk-
sia (extensions) vapaasti. Ehtona liittymiselle on kuitenkin, että sovelluksen on oltava lähes valmis. 

Tietomallin hallinnan prosessikuvauksen syvällisemmässä tarkastelussa keskusteltiin katselmoin-
nista. Kun kehittäjä on pyytänyt katselmoitia profiilirekisterissä oleville sovelluksilleen, niin pitäisikö  
silloin sovellusten status muuttua (in review), koska nykyisellä toimintamallilla katselmointimenettely 
muodostuu haastavaksi (HL 7 Finland ry) ja katselmointiaikajana saattaakin kasvaa pitkäksi. Kuiten-
kin yhdistyksen toimintasuunnitelmassa olemme painottaneet tehokkuutta ja nopeata reagointia asi-
oihin. 

Toisena kysymyksenä nostettiin esille katselmointipyynnön lähettäminen yhtäaikaisesti sekä PH 
SIG-ryhmälle (HL 7 Finland on yhdistys, jolla ei ole työntekijöitä) että Kelalle. Jaakko Lähteenmäen 
mielestä tässä Kela olisi yksin pyynnön saaja (helpdesk-luukku), joka sitten selvittäisi PH SIG-ryh-
mältä asiantuntevaa miehitystä katselmoinnin toteuttamiselle. Konstantin Hyppösen mielestä jokin 
työkalu (JIRA, Slack, Chat, tiketöintijärjestelmä tms.) olisi syytä olla, joka voisi olla kommenttien säi-
lytysinstanssi (historia tallessa, miksi päädyttiin tähän ratkaisuun). Hyväksymismenettelynkin vuoksi  
tarvitaan jokin väline tai taho. Konstantin Hyppönen nosti esille simplifierin työkaluna, voisiko sitä 
hyödyntää tässä kollaboraatioalustana kommenteille ja päätöksille. 

Juha Mykkänen katsoi, että jatkon kannalta Kelalla tulee olla rooli ”päätepisteenä” sekä toiminnalli-
sesti hyväksyttämisprosessissa tulisi olla jokin keskitetty piste / väline. Lisäksi jatkossa, jatketaan 
prosessin päivittämistä (voisi olla ensi vuoden toimintasuunnitelulle pohjana), mietitään työkalua kat-
selmointiiin sekä tuotetaan konkreettinen ohjeistus tietomallin laajentajalle.  Jaakko Lähteenmäki 
esitti vielä miettiä ajallisesti katselmoinnin kestoa (arviota aikajanoista katselmointiprosessissa). 

Sovelluskehittäjän (tuottaja) prosessin tulee olla linjassa tietomallin hallinnan prosessin kanssa. 

Keskustelu tulee jatkumaan katselmoinnin osalta vielä. 

 

Itsehoitolääkitys 
 

Konstantin Hyppönen tutustutti meidät Itsehoitolääkityksen määrityksiin, vaatimuksiin ja mittauskoh-
taisiin erityispiirteisiin.  

Medication – VNR-koodi  

VNR-koodi on ainoa koodisto, jota tuetaan (käyttö valinnainen). 

Medication – kauppanimi tai valmistaja  
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Topi Hanhelan mielestä eurooppalaisessa ympäristössä kauppanimellä ei ole sellaista merkitystä 
kuin esim. Pohjois-Amerikassa. Samoin valmistajan jäljittäminen saattaa olla haasteellista, ennem-
minkin myyntiluvan haltija voisi istua paremmin, jos siihen löytyy tarvetta.  

Todellisuudessa lääkkeen kauppanimen ja valmistajan voi tallentaa, mutta tietosisällöstä ei käy ilmi 
onko kyseessä kauppanimi vai joku muu nimi. Työpajassa todettiin, että tällä tiedolla ei ole suurta 
arvoa. 

Medication – ATC-koodi  

ATC-koodi on pakollinen, vaikkakin valinnaisena, koska käyttöliittymätoteutus saattaa tämän saami-
seen tuoda omat haasteensa. Jaakko Lähteenmäki ehdotti, että mahdollisimman paljon kannattaa 
ottaa määrityskriteereihin ja sitten rajoittaa näkymää, jos ei tarvetta, esim. vaikuttava aine tai muu 
aine-määritys. 

Ohjeistuksessa on painotettava ehdollista kirjaamista. 

Medication Statement – merkinnän yksilöintitunnus  

Merkinnän yksilöintitunnus on tavoitetilassa sama yksilöintitunnus kuin lääkkeen yksilöivä id koko-
naislääkityksen hallinnassa, mutta sitä ei ole vielä toteutettu. 

 

Medication Statement – merkinnän tila  

Merkinnän tila on sovelluksen kautta (active tai intended). Soveltamisoppaaseen tulee kirjata eri ti-
lojen merkitys tarkasti. Kooditus sallii muitakin tiloja kuin nämä kaksi. 

 

Medication Statement – lääkettä ei otettu  

Lääkettä ei otettu ehdotettiin muutettavaksi lääke jätetty ottamatta (wasNotTaken). Jaakko Lähteen-
mäen mielestä tämä määritys kuvaa paremmin merkitystä. Samoin muutettiin myös käyttämättä jät-
tämisen syy, jolle paremminkin sopisi lääkkeen ottamatta jättämisen syy. 

 

Medication Statement – koodi  

THL kehittää tähän koodiston lääkkeen ottamatta jättämisen syylle ja kooditusta selventävä teksti-
kenttä jätettiin määrityksiin (jos esim. jokin allergia haittaa lääkkeen ottamista). 
 
Käyttötarkoitus-, alkamisaika-, päättymisaika-, kommentti-kentät jätetään käyttäjän päätettäväksi va-
linnaisena tietona. 
 

Medication Statement – lisätieto  

Jätetään myöhäisempää käyttöä varten. 

 
Medication Statement – lääke ja annostus 

Käyttäjän on annettava lääketieto. Pauli Koskinen tarkensi, että tämä tieto ei ole FHIR standardin 
potilaskohtainen tieto, vaan erillinen (luontaislääke vai AMOXIN, jolla VNR-koodi). 

Annostusteksti nähtiin myös tarpeellisena (vain tekstinä). 

Annostelukausi on käyttäjän harkinnassa (kahdeksan tunnin välein). 

Medication Statement – lääkkeenantopaikka, lääkkeenantoreitti ja lääkkeenantotapa 
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Eivät ole kansallisen profiilin mukaisia, mutta voivat olla mukana, jos tarve niin vaatii. Tähän tarvitaan 
yhdistyksestä kannanottoa. 

Medication Administration 

Kävimme välilehden nopeasti läpi.  

Lääkkeen antaja voi antaa tiedon (potilas, omaishoitaja, lähiomainen tai muu taho), sovelluksen 
käyttäjän harkinnassa. 

 
 Laite kirjataan tekstimuodossa. 

 Lääkkeen annon syy voidaan korvata kommenttikentän lisättävillä tiedoilla. 
 

Auktorisointi 
 

Konstantin Hyppönen esitteli kansallisen PHR:n auktorisointimalleja ja OAuth 2.0 -protokollan sovel-
tamisopasta. Kuvaus on vielä luonnos ja siihen halutaan kommentteja.  

Auktorisointi on tiettyyn toimintoon valtuuttamista tai aiemmin annetun valtuutuksen tarkistusta, kun 
taas autentikointi on käyttäjän (kuten kansalaisen) tai sanomaliikenteen osapuolen (kuten potilastie-
tojärjestelmän) tunnistusta. 

Olemassa olevat SMART-on-FHIR- ja Argonaut-soveltamisoppaat on tarkoitettu tällä hetkellä vain 
ammattilaiskäyttöön, mutta meillä halutaan kehittää OAuth 2.0 -soveltamisopasta, joka soveltuisi 
myös kansalaisen käyttöön. 

Auktorisointiprotokollien suunnittelussa OAuth 2.0-rakennetta on hyödynnetty aiemmin FHIR-pohjai-
sissa toteutuksissa (mm. SMART-on/FHIR ja Argonaut). OAuth 2.0-rakenne on melko suvaitsevai-
nen, mutta tässä ei ole mahdollisuutta olla yhteensopiva ”kaikkien kanssa”, koska pitää tukea myös 
natiiviappseja, jotka kommunikoivat suoraan PHR:n kanssa. 

 PHR:ää hyödyntävien sovellusten tyyppejä on nähtävissä kolmenlaisia: 
- Public client for personal use, natiivisovellus, jonka käyttäjä lataa sovelluskaupasta ja asentaa 

appsin instanssin mobiililaitteensa 
- Confidential client for personal use, palvelimelle asennettava sovellus (esim. nettipalvelu), joka 

on suunnattu kansalaisille 
- Client for professional use, SOTE-ammattilaisen käyttämä sovellus, joka voi olla esim. osana 

potilastietojärjestelmää. 

Kävimme läpi sovellusten ja sovellusinstanssien rekisteröinnin periaatteita PHR:ssä ja mitä tarvi-
taan rekisteröintivaiheessa. 

Keskusteltiin pseudonymisoinnista, joka on käytössä Norjassa. Siinä PHR ei palauta PHR-sovelluk-
sille kansalaisen henkilötunnusta. Henkilötunnuksen sijasta käytetään pseudonyymejä. Pseudonyy-
mit ovat satunnaisia UUID-tunnuksia, joita auktorisointipalvelin ylläpitää. 

 

Fysiologisiin mittauksiin tulleet muutokset 
 

Ei ehditty käydä läpi ajan puutteen vuoksi. 
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