
Omatietovaranto 
tilannekatsaus 

HL7 PH SIG Omatietovaranto-

tukiprojektin kokous 

23.11.2022

kanta.fi/phr



Testi- ja tuotantoympäristöjen tilanne

Sandbox-ympäristö

 TK2.8-paketti päivitetty 14.9.2022

AT-ympäristö (asiakastestaus, sovellusten yhteistestaus) 

 TK2.8-paketti päivitetty 21.9.2022

Tuotantoympäristö

 TK2.8.-paketti päivitetty 1.11.2022 

 Lisätietoa sisällöstä löytyy Omatietovarannon tilannekatsaus 7.9.2022 (hl7.fi)

Tuotannonkuvaympäristö

 TK2.8-paketti päivitetty 2.11.2022
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https://www.hl7.fi/wp-content/uploads/Omatietovaranto-tilannekatsaus-7_9_2022.pdf


Seuraava TK2.9 paketti

Toimituskokonaisuuden alustavaa sisältöä:

 Hyvinvointitietojen poistaminen Kanta-palveluista 5 vuotta henkilön kuoleman jälkeen

 Hetu-muutoksen 1. vaiheen muutosten toteutus

 Palvelun toimintaa ja tietoturvaa parantavia muutoksia

Aikataulu tarkentuu myöhemmin
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Syksyllä 2022 edistettäviä kehittämiskohteita

 Omatietovarannon tietosisältöjen kehittäminen

 Kehittämisprosessin uudelleen suunnittelu käynnissä

 Hyvinvointitietojen poistaminen Kanta-palveluista 5 vuotta henkilön kuoleman jälkeen

 Työ käynnissä

 Sandbox-ympäristön käyttöliittymäuudistus

 Työ jatkuu

 Hyvinvointitietojen (painon, verenpaineen, sykkeen ja verensokerin mittausten) tallentaminen 

OmaKannasta Omatietovarantoon

 Toteutus käynnissä

 Alustava: Q1/23 tuotantoon

 Omatietovarannon hyvinvointitietojen luovuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattilaisille

 Työ käynnistetty toiminnallisella määrittelyllä ja teknisellä suunnittelulla 

 Seuraten mm. hyvinvointialueiden RRP-hankkeiden suunnitelmia
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Tulossa 2023 1/2

 Jatketaan 2022 alkaneita sekä uusia kehityskohteita konseptin kehittämispolulta

 Kartoitetaan, mitä muita tietosisältöjä OmaKannasta voisi tallentaa Omatietovarantoon

 Tietosisällön kehittämistyötä jatketaan

 hetu-uudistus; vuodesta 2023 lähtien väestötietojärjestelmässä olisi valmius antaa muutoin 

nykyisenkaltainen henkilötunnus uusilla välimerkeillä. Varaudutaan tukemaan uusia välimerkkejä

 Tuetaan uusien sovellusten liittymistä Omatietovarantoon
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Tulossa 2023 2/2

 Tuetaan hyvinvointialueilta nousevia (mm. Suomen Kestävän kasvun ohjelman kautta) 

kehitystarpeita

 Tuetaan muiden asiakkaiden (mm. hyvinvointisovellusten) kehitystarpeita

 FHIR Bundlen tuki transaction-interaktiolla

 Mietinnässä onko Omatietovarannossa tarvetta tueta FHIR R5 versiota

 Seurataan EHDS:n etenemistä ja sen mahdollisia vaikutuksia

 Omatietovarantoon liittyviä asioita edistetään myös THL:n RRP-projekteissa
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Joitakin nostoja uudesta asiakastietolain 
hallituksen esityksestä 246/2022 (1/3)

 Uusi asiakastietolain hallituksen esitys julkaistiin lokakuun lopussa. 

 Ks. myös STM:n tiedote "Uusi laki sääntelemään sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakastietojen käsittelyä”.

 Hyvinvointisovelluksen määritelmää 3 §:ssä ehdotetaan HE:ssä täsmennettävän:

 Nykyinen laki: ”13) hyvinvointisovelluksella yksityishenkilön käyttämää 

omatietovarantoon liittyvää sovellusta, jolla käsitellään hyvinvointitietoja, ja 

johon henkilö voi saada asiakastietonsa arkistointipalvelusta, 

reseptikeskuksesta ja tiedonhallintapalvelusta;”

 Uusi HE: ”19) hyvinvointisovelluksella sovellusta, joka liittyy 

omatietovarantoon ja jolla käsitellään hyvinvointitietoa, sekä sovellusta, johon 

henkilö voi saada asiakastietonsa valtakunnallisesta asiakastietovarannosta, 

reseptikeskuksesta tai tiedonhallintapalvelusta;”
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https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_246+2022.aspx
https://stm.fi/-/uusi-laki-saantelemaan-sosiaali-ja-terveydenhuollon-asiakastietojen-kasittelya


Joitakin nostoja uudesta asiakastietolain 
hallituksen esityksestä 246/2022 (2/3)

 73 §:n perusteluihin ehdotetaan HE:ssä täsmennystä hyvinvointitietojen 

rekisterinpitäjyyteen liittyen: ”Kansaneläkelaitoksen rekisterinpitäjyys koskisi 

ainoastaan omatietovarantoon tallennettuja hyvinvointitietoja, ja siltä osin kuin 

hyvinvointitietoja käsitellään hyvinvointisovelluksissa, on hyvinvointisovelluksen 

valmistajan määriteltävä tietojen rekisterinpitäjä.”

 HE:n 89 §:ssä ehdotetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston 

tehtäväksi valvoa jatkossa myös hyvinvointisovellusten vaatimustenmukaisuutta. 
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Joitakin nostoja uudesta asiakastietolain 
hallituksen esityksestä 246/2022 (3/3)

 Siirtymäsäännöstä Omatietovarantoon tallennettujen hyvinvointitietojen 

luovuttamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajille ehdotetaan 

muutettavan HE:n 102 §:ssä seuraavasti: ”…Määräaikaa olisi 1.1.2026 

saakka. Määräaikaa pidennettäisiin voimassa olevan asiakastietolain mukaisesta, 

jotta Kansaneläkelaitos voisi toteuttaa omatietovarantoon tarvittavat muutokset 

samassa aikataulussa palvelunantajien kanssa.”

9 kanta.fi/phr 23.11.2022



Tietoa Omatietovarannosta ja yhteystiedot

 Yleistä Omatietovarannosta

 Kansallinen tietosisältö

 Tietosisällön kehittäminen

 Kokeiluympäristö (sandbox)

 Sovelluksen liittäminen Omatietovarantoon

 Uusimmat versiot Omatietovarannon tietosisällöstä löytyvät Simplifier:sta

 Omatietovarannon tuetut toiminnallisuudet näkyvät Capability Statementissa

 Zulipin kautta voi avata keskustelun (Stream: FinnishPHR)

 kantakehitys@kanta.fi –sähköpostilla voi olla yhteydessä
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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://simplifier.net/FinnishPHR/~resources?fhirVersion=STU3&sortBy=LastUpdateDate_desc
https://simplifier.net/finnishphr/capabilitystatement3
https://chat.fhir.org/#narrow/stream/179222-finnish-PHR
mailto:kantakehitys@kanta.fi


Olemme myös somessa

@kantapalvelut

Kiitos

kanta.fi/hyvinvointitiedot

Kela, Kanta-palvelut

kanta.fi

https://www.facebook.com/Kantapalvelut
https://twitter.com/kantapalvelut?lang=fi

