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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

Tulossa lähiaikoina

• Toinen kansallinen
pilottisovellus Omaolo
integroituu

Vuosi 2019

• Lisää liittyviä sovelluksia

• Jatkokehitystä pohjautuen
hyvinvointisovellusten
tarpeisiin

• FHIR R4 versioon 
siirtyminen

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


Tulossa olevia tietosisältöjä

▪ Palvelutarpeen arviot ja oirearviot itsehoitosuunnitelmineen

▪ Virtsanseuranta (virtsapäiväkirja, flow-mittaus, eturauhasoireiden 

itsearvio)

▪ Ravitsemustieto (proteiinin, hiilihydraatin ja rasvan määrät, 

kalorimäärä)

▪ Verensokerin mittaukset ja insuliinin ottotiedot

▪ …
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Muuta tietosisällöistä

▪ Uusimmat versiot Omatietovarannon tietosisällöstä löytyvät Finnish

PHR -projektista Simplifierista: https://simplifier.net/FinnishPHR

▪ Simpliferissa näkyviä tietosisältöjen statuksia on päivitetty, mm. uusi 

Accepted-status.

▪ Pohjoismainen yhteistyö FHIR-profiloinnin osalta käynnistymässä, 

johon myös Kela osallistuu.

kanta.fi/phr5

https://simplifier.net/FinnishPHR


Omatietovarannon tilanne, materiaalit

▪ Kansalaisille sivusto: www.kanta.fi/hyvinvointitiedot

▪ Palvelun esittelydiat päivittymässä lähiaikoina.

▪ Järjestelmätoimittajien kanta.fi-sivusto: 

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

▪ Päivitetty mm. Best Practices-tyyppistä ohjeistusta Ohjeita-alasivulle: 

https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/tekniset-ohjeet

▪ Palvelun esittelydiat sovellustoimittajille lisätään lähiaikoina.

▪ Hyvinvointisovellusten hyväksymiskriteereistä on julkaistu uusi versio.
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http://www.kanta.fi/hyvinvointitiedot
https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/omakannan-omatietovaranto
https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/tekniset-ohjeet
https://www.kanta.fi/documents/20143/91486/Omatietovaranto+hyv%C3%A4ksymiskriteerit+v2.1.xlsx/57d290c0-56cb-15a9-c607-ec550de4287b


Tulossa
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Kansalaisen suostumus sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattihenkilölle sekä tietojen käyttö 

ammattilaissovelluksella 

▪ Kansalainen voi jatkossa antaa suostumuksen sovelluksessa ja Omakannassa. 

Suostumuksen tulee olla EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen. 

▪ Hyvinvointisovellusten kriteereihin tulee täydennyksiä tältä osin.

▪ Ammattihenkilö voi katsella kansalaisen hyvinvointitietoja ammattilaissovelluksella, jos 

kansalainen on antanut siihen suostumuksen ja ammattihenkilön ja kansalaisen välillä on 

hoitosuhde. 

▪ Ammattilaissovelluksen tulee olla luokkaan A kuuluva sertifioitu sovellus. 

Sertifiointikriteerit päivitetään tältä osin

▪ Toiminnalliset ja tekniset määrittelyt tehdään keväällä 2019.

▪ Toiminnallisten määrittelyiden laaja katselmointi keväällä. Lisätietoa tulossa myöhemmin.

▪ Aikataulut riippuvaisia asiakastietolaista. Hallituksen esitystä asiakastietolaista ei ehditty 

käsitellä tällä hallituskaudella.
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Kanta-tietojen luovuttaminen 

hyvinvointisovelluksille

▪ Arkkitehtuuriratkaisun suunnittelu on työn alla. 

▪ Suunnitelmissa katselmointi ja esittely asioinnin ja omahoidon KA-

ryhmässä.

▪ Aikataulu ei tiedossa.

▪ Aikataulut riippuvaisia asiakastietolaista. Hallituksen esitystä 

asiakastietolaista ei ehditty käsitellä tällä hallituskaudella.
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Tulossa myöhemmin
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Tulossa myöhemmin

▪ Mahdollisesti alaikäisen oma käyttö huoltajan suostumuksella

▪ Asiakastietolain voimaantultua voidaan arvioida uudelleen 

Omatietovarannon käytön alaikäraja (nykyään 16-vuotta).

▪ Alaikäisen puolesta asiointi

▪ Valtakirjalla asiointi

▪ Suostumus kolmansille osapuolille

▪ Kuvatietojen tallentamisen mahdollisuus
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Kiitos

kantakehitys@kanta.fi

https://chat.fhir.org

Stream: FinnishPHR

mailto:kantakehitys@kanta.fi
https://chat.fhir.org/

