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Omatietovarannon tilannekatsaus

▪ Tuotantokäyttö on sujunut hyvin 23.4.2018 alkaen

▪ 1.pilottia (Virtuaalisairaala 2.0-hanke / Terveyskylän Omapolku-

sovellus on integroitu Omatietovarantoon) on tarkoitus laajentaa

kesän jälkeen

▪ Heinäkuussa Omapolku-sovelluksen uuden version hyväksyntätestaus

▪ Tuotantopilotin käyttäjämäärän laajentaminen arviolta syyskuussa

▪ 2.pilotti: ODA-hankkeessa tehtävä Omaolo-palvelu tulee

integroitumaan Omatietovarantoon arviolta Q4/2018

▪ Muita hyvinvointisovelluksia harkitaan otettavan mukaan

pilotointivaiheeseen loppuvuodesta
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Lainsäädännön tilanne

▪ HE uudeksi asiakastietolaiksi on menossa eduskuntaan kesällä 

2018

▪ Lakiluonnoksen mukaan tulevassa asiakastietolaissa määritellään 

mm. 

▪ kansalaisen Omakannan Omatietovaranto = hyvinvointitiedon 

tallennuspaikka

▪ Omatietovarannossa olevan hyvinvointitiedon luovutus sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattilaisille (millainen suostumusmekanismi)

▪ Kanta asiakastiedon (ammattilaisten kirjaamat tiedot Potilastiedon 

arkistossa ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa) hyödynnettävyys 

hyvinvointisovelluksille kansalaisen suostumuksella
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Kanta-palvelujen ilmeen uudistus



Uusi ilme 12.6.2018 alkaen

▪ Kanta-palvelut on saanut uuden ilmeen (Esitteet, logot ja muu 

visuaalinen materiaali). 

▪ Uudella ilmeellä ja rakenteella on julkaistu myös kanta.fi-

verkkosivusto.

▪ Myös Omakanta-palvelu uudistuu lähiaikoina

▪ Uusi ulkoasu ja mobiiliskaalautuvuus

▪ Diagnooseilla haku
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Kanta.fi uudistui 12.6.2018

▪ Verkkosivusto kanta.fi on suunniteltu uudestaan, jotta se palvelisi 

paremmin kohderyhmiä, kansalaisia, terveyden- ja sosiaalihuollon 

ammattilaisia ja järjestelmäkehittäjiä.

▪ Kansalaisten ja ammattilaisten osioissa painotetaan ohjeita ja palvelun 

turvallista käyttöä. 

▪ Ammattilaisten osiosta on poistettu käsikirja ja siihen liittyvä materiaali on 

koottu Käyttöönotto ja asiakkuus -osioon. 

▪ Palvelujen tekniseen kehitykseen liittyvät materiaalit löytyvät 

Järjestelmäkehittäjien osiosta.
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Omatietovaranto uudessa kanta.fi:ssa

▪ Järjestelmäkehittäjille

▪ Englanninkieliset kehittäjien sivut: www.kanta.fi/phr

▪ Suomenkieliselle pääsivulle: 

https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/omakannan-omatietovaranto

▪ Kansalaisille: www.kanta.fi/omatietovaranto
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PH SIG Omatietovarannon tukiprojektin

koulutusosuudet, syksy 2018

▪ Alustava sisältö (täydennetään tarpeiden mukaan):

▪ 11.9.18: 

– Miten Omatietovaranto käyttöön?

– Omatietovaranto pilottisovelluksen kehittäjän kokemukset ja vinkit FHIR-

toteutuksesta & integraatiosta. Innofactor Oy, Kalle Marjokorpi

▪ 9.10.18: Kanta PHR Implementointiopas

▪ 6.11.18 Kanta PHR Profilointiopas

▪ 4.12.18 Omatietovarannon (Kanta PHR) tulevaisuuden näkymät
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