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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 26.11.2019

 AT-ympäristö (sovellusten yhteistestaus) 

 Päivitetty 27.11.2019

 Liittyvien softien uusien profiilien päivitystä tarpeen mukaan

 Tuotantoympäristö

 Päivitetty 27.11.2019
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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


Hyvinvointisovellusten hyväksymiskriteerit 

versio 3.1

 Tehty lisäyksiä version 3.0 kriteereihin koskien integraatiopalvelua

 mm. Integraatiopalvelun tuottaja vastaa integraatiopalveluun liittyvistä muista 

sovelluksista ja laitteista

 Tehty myös lisäyksiä koskien tietojen luotettavuusrajoitteita ja 

käyttötarkoitusta, ts. mahdolliset luetettavuusrajoitukset tulee 

kuvata kansalaiselle

 Versio 3.1 julkaistaan verkossa mahdollisesti vuoden alussa
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Liittyjiltä tulleet kysymykset 

kehityskohteiden/-toiveiden tilanteesta ja 

aikataulusta
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Asiakastietolaista riippuvat 

toiminnallisuudet

 Hyvinvointitietojen luovuttaminen Omatietovarannosta sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattilaisille 

 Alaikäisten (alle 16-vuotiaiden) tietojen tallennus 

Omatietovarantoon

 Puolesta asiointi Omatietovarannossa

 Odotetaan asiakastietolain etenemistä

 Asiakastietolain uusin versio parhaillaan lausunnoilla
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https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=aab5241e-f615-4c4f-8ae2-6ddaef46c786


Kansalaisen tunnistaminen

 Rajapinta, joka kertoo, vastaako tietty hetu ja pseudonymi toisiaan

 Palautteen mukaan ei tarpeellinen, koska tämä voidaan tarjota vain 

vahvaa tunnistautumista käyttäville sovelluksille?

 Kansalaisen tietojen (esim. nimi) paljastaminen sovelluksille

 Todettu, että nimi ei ole toimiva ratkaisu (nimi voi muuttua, tai käyttäjä voi 

antaa muun kuin oikean nimen) 

 SSO toimimaan yksityisen sektorin vahvan tunnistautumisen

järjestelmien kanssa

 Ei voitu edistää 2019

 Keskustelua toimivasta ratkaisusta voidaan jatkaa
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Sekalaisia

 Laboratoriotulosten tallentaminen Omatietovarantoon

 Haasteena mm. kuka on itse tilattujen laboratoriotutkimusten 

rekisterinpitäjä

 Vaatii vielä kansallisia linjauksia

 Hyvinvointitietojen jakaminen Omatietovarannosta kolmansille 

osapuolille

 Mukana tulevaisuuden mahdollisissa kehityskohteissa
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Sekalaisia

 Tuleeko kaikkien omien tietojen lataaminen itselle alustan 

ominaisuudeksi, vai pitäisikö tähän kehittää sovellus?

 Ei todennäköisesti lähitulevaisuuden kehittämiskohteissa

 Liiketoimintamallit - Onko näitä tarkoitus edistää millään tavalla?

 Asiasta on viestitty eteenpäin ja viestitään jatkossakin
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Kiitos
kanta.fi/hyvinvointitiedot
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https://chat.fhir.org Stream: FinnishPHR

kantakehitys@kanta.fi

@kantapalvelut

http://www.kanta.fi/hyvinvointitiedot
http://www.kanta.fi/phr
https://chat.fhir.org/

