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Tuotantopilotti alkoi
huhtikuussa 2018

• Ensimmäinen kansallinen
pilottisovellus: Terveyskylän
Omapolku

Lokakuusta 2018 lähtien

• Palvelu käytettävissä kaikilla 
yli 16-vuotiailla kansalaisilla 
Terveyskylän Omapolku-
sovelluksella

Vuosi 2019

• Palvelun jatkokehitystä
pohjautuen uusien
hyvinvointisovellusten
tarpeisiin

Miten Omatietovaranto on edennyt?



Omatietovarannon tilanne, tuotantokäyttö

 Palveluun hyväksytyt sovellukset (sovellusluettelo):

 Terveyskylän Omapolku

 Tuotannossa olevat tietosisällöt:

 Päivittäinen kohtuullisen ja raskaan liikunnan määrä minuutteina

 Päivittäinen askelmäärä

 Paino
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https://www.kanta.fi/omatietovaranto-sovellusluettelo


Sandbox- ,AT- , ja tuotantoympäristö

 Sandbox-ympäristö

 Viedään aina uusimmat profiiliversiot niin pian kuin mahdollista

 Päivitetty 17.10.2019

 AT-ympäristö (sovellusten yhteistestaus) 

 Päivitetty 30.10.2019

 Liittyvien softien uusien profiilien päivitystä tarpeen mukaan

 Tuotantoympäristö

 Päivitetty 6.11.2019
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Marraskuun tuotantopäivitys, TK1.7

 Omatietovaranto-palvelun toimituskokonaisuus TK1.7 sisälsi 

seuraavat muutokset:

 MedicationAdministration-resurssityypille lisätään tuki codella

hakemisella

 Myös OR-tyyppiset haut useammalla codella on tuettuna, AND-tyyppiset 

eivät ole tuettuna
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Tietosisällöt

 Uusimmat versiot Omatietovarannon tietosisällöstä löytyvät 

Simplifier:sta

 Omatietovarannon tuetut toiminnallisuudet näkyvät Capability

Statementissa
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https://simplifier.net/FinnishPHR/~resources?fhirVersion=STU3&sortBy=LastUpdateDate_desc
https://simplifier.net/finnishphr/capabilitystatement3


Tietoa Omatietovarannosta

 Yleistä Omatietovarannosta

 Kansallinen tietosisältö

 Tietosisällön kehittäminen

 Kokeiluympäristö (sandbox)

 Sovelluksen liittäminen Omatietovarantoon

 Zulipin kautta voi avata keskustelun tai sitten voi olla yhteydessä 

kantakehitys@kanta.fi -sähköpostilla
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https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/omakannan-omatietovaranto
https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/tietosisalto
https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/tietosisallon-kehittaminen
https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/tarkeaa-tietoa-kehittajille
https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/sovelluksen-liittaminen-omatietovarantoon
https://chat.fhir.org/#narrow/stream/179222-finnish-PHR
mailto:kantakehitys@kanta.fi


FHIR DevDays, Amsterdam 20.-22.11.

 Kela osallistuu tapahtumaan 

 Kela kertoo FHIR:n käytöstä Suomessa ja Omatietovarannossa

 Sovellustoimittaja (Mikael Rinnetmäki) kertoo myös 

kokemuksistaan FHIR:sta ja Omatietovarantoon integroitumisesta
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FHIR-tapahtuma startupeille 25.11.

 Maanantaina 25.11. klo 15-17 järjestetään FHIR-tapahtuma 

startupeille, jossa paikalla ovat mm. keskeiset 

potilastietojärjestelmähankkeet Apotti ja UNA

 Lisätietoja tästä tilaisuudesta www.hl7.fi–sivuilla
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http://www.hl7.fi/


HL7 Finland Personal Health SIG –kokous 

ja FHIR-työpaja 26.11.

 Seuraava HL7 Finland Personal Health SIG –kokous ja FHIR-

työpaja järjestetään Kallion Korttelissa 26.11. 

 Klo 9 - 10.15 ohjelmassa on tietoa STM:n järjestämästä 

Omatietovarannon suunnittelukilpailusta sekä kokemuksia 

sovelluskehityksestä Omatietovarantoon

 PH SIG -osion jälkeen järjestetään FHIR-guru Grahame Grieven

kanssa työpaja FHIR:n nykytilasta ja tulevaisuudesta

 Lisätiedot ja ohjelma www.hl7.fi–sivuilla
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http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/PH-SIG-2019-11-26.pdf
http://www.hl7.fi/


Kiitos
kanta.fi/hyvinvointitiedot
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https://chat.fhir.org Stream: FinnishPHR

kantakehitys@kanta.fi

@kantapalvelut
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