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Tulossa THL:stä

• PHR-kokonaisuuden yleiskuvaus

– Kuvaus kokonaisuudesta, periaatteet ja linjaukset 

– Saatavilla vuoden 2016 aikana

• Määrittelydokumentaatiota 

– PHR-tietojen luovuttamisesta sote-ammattilaisille

– Valtuutuksista

– dl 30.11.2016

• Tietomallin hallinta 

– hallintaprosessin kuvaaminen ja vastuutahojen nimeäminen

• PHR hyväksymiskriteerit ja -menettelyt 

– Juhalla erillinen esitys 
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Omatietovaranto tietomallin hallinta

Riikka Suvanen



Toimijat

Toimija Rooli

THL • Vastaa kansallisista koodistoista, valmistelelee tuotantokäytössä

vakioitavat PHR-koodistot

• Koordinoi Kanta-palvelujen kehitystyötä

• Osallistuu muutosten katselmointiin

Kela • Ylläpitää kansallista phr-tietomallia, omistaa tietomallin

• Tuottaa soveltamisoppaat tietomalliin sisältyvien resurssien

hyödyntämiseen

• Hyväksyy tietomallin laajennokset ja uudet tietosisällöt osaksi

kansallista tietomallia

HL 7 PH sig • Kokoaa sovellusten toteuttajia ja heidän tarpeitaan sekä

tietosisältöjen / profiilien ehdotuksia, tarkennuksia, laajennuksia ja 

priorisointia

• Arvioi Omatietovarantoon tulevat tietosisällöt ja uudet tietorakenteet

• Tukee ja edistää ratkaisuja, joissa tietomallia laajentamalla pyritään

löytämään ratkaisuja uusiín tietotarpeisiin

Sote-toimijat, 

Sovelluskehittäjät

• Tuottaa uusia tietotarpeita (-sisältöä), uusia profiileja, laajennoksia
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Omatietovarannon tiedon tallentamisen ja 
käytön yleisperiaatteet

• Omatietovarannon tietomalli on avoin. 

– Tietomalli (tietomallin ja rajapintojen kuvaukset) julkaistaan verkossa ja on kaikkien
palvelunkehittäjien saatavissa.

– Standardin laajennokset ovat kaikkien käytettävissä.

– Tietomalli on laajennettavissa määritellyn prosessin mukaisesti.

• Omatietovarantoon tallennettavan tiedon on oltava kansallisen tietomallin mukaista.

– Kansallinen tietomalli muodostuu määritellyn prosessin mukaan hyväksytyistä ja julkaistuista 
ydintiedoista: FHIR Resursseista, Profiileista Laajennoksista ja Kyselyistä

– Jos voimassa oleva tietomalli ei mahdollista tietyn tiedon tallentamista, voidaan tietomallia laajentaa

– Laajennus toteutetaan vain, jos ao. tarvetta ei voida täyttää nykyisellä tietomallilla. Päällekkäisiä 
tietoelementtejä - jotka poikkeavat esim. vain nimen osalta - ei toteuteta.

– Kaikki laajennokset rekisteröidään ja julkaistaan

• Omatietovarantoon tallennettua tietoa voidaan käyttää kaikissa alustaan liitetyissä palveluissa

– Kansalainen antaa Omatietovarannon tarjoamassa käyttöliittymässä vahvasti tunnistautuneena
sovellukselle luvan tallentaa ja käyttää Omatietovarantoon tallennettua tietoa käyttöönottaessaan 
sovellusta (luvituskäytäntö)

– Omatietovarantoon tallennettua  tietoa ei voi rajata näkymästä muille vastaavia tietoja käsitteleville 
sovelluksille

• Kaikkea tietoa ei ole tarpeen tallentaa tai siirtää kansalliselle alustalle, esimerkiksi mikäli tieto ei 
liity kansalaisen terveyteen tai hyvinvointiin. Tekniset sovelluksen sisäiset ohjaustiedot 
tallennetaan aina palvelun omaan tietokantaan.
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Omatietovaranto - tietomallin hallinnan prosessi

Prosessi kuvaa toimintojen kulun ja osapuolten vastuut kun hyvinvointisovelluksen kehittäjällä on tarve laajentaa 
Omatietovarannon tietomallia sovelluksen käyttötarpeita varten.

Muutokset voivat olla pieniä, jolloin niihin ei liity Kelan ylläpitämän palvelualustan muutostarvetta. Kyseessä on tällöin 
usein uusi tietosisältö, jonka hyvinvointisovelluksen kehittäjä voi prosessin mukaan lisätä palvelualustalle kehitys- ja 
testiympäristöihin esim:

• uusi profiili (FHIR profile), johon liittyen on jo olemassa kansallinen pohjaprofiili, esim. halutaan lisätä 
verenpainemittaus-tietoa, jolloin voidaan hyödyntää jo olemassa olevaa mittaus-pohjaprofiilia

• uusi laajennos (FHIR extension) liittyen jo olemassa olevaan profiiliin, esim. verenpaine-mittaukseen halutaan 
lisätä mittarilaitteen merkki-tieto

• uusi kyselylomake (FHIR questionnaire)

• uusi Omatietovarannon sisäinen koodisto

Muutostarve voi olla suurempi kun se kohdistuu myös Kelan ylläpitämän käsittelylogiikkaan. Muutos vaikuttaa 
mahdollisesti myös muihin palvelualustan toimijoihin. Esimerkkejä suuremmista muutoksista:

• uusi profiili, joka vaatii uutta käsittelylogiikkaa FHIR-palvelimella

• muutos aktiiviseen profiiliin

• uusi resurssityyppi, jota ei vielä ole kansallisessa tietomallissa

• muutos jo käytössä olevaan Omatietovarannon sisäiseen koodistoon
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Tietomallin muuttamisen prosessi – yleiskuva 
sovellusten kehittäjien näkökulmasta
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Hyvinvointisovelluksen
kehittäjä a.Tarvitsee

muutoksen
Omatietovarannon

tietomalliin

(VAPAAEHTOINEN)
Pyydä esiarviointi

muutoksen
toteutettavuudesta

(VAPAAEHTOINEN)
Vie muutokset

Sandbox-ympäristöön

Lisää/päivitä
muutokset

profiilirekisteriin

Pyydä muutosten
katselmointia

s.Päivitetty
tietomalli on

tuotantokäytössä

q.Asiakastestaus
ja sertifiointi

prosessi
Katselmointi



Kiitos !
kantapalvelut@thl.fi

Operatiivisen toiminnan ohjaus (OPER)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

27.10.2016 Esityksen nimi / Tekijä 8


