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Motivaatio hyvinvointitietojen sisältömäärittelylle

 Terveystietojen tietomallit (CDA R2) ja koodistot mahdollistavat 

tietojen siirron järjestelmien välillä  (mm. potilaskertomus –

Kanta)

 Tarve siirtää myös  terveyden ylläpitoon liittyviä tietoja

(”hyvinvointitietoja”) järjestelmien välillä   niillekin tarvitaan 

”virallisia” määrityksiä  

 Tietomallit ja koodistot eivät toistaiseksi juurikaan kata 

hyvinvointitietoja
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Innovaatioalusta
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Muut 
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• Valmiita open source -
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• PHR –ratkaisun rajapintojen kuvaus ja 

julkaisu

• Dokumentaatio

kommentointimahdollisuuksineen

• HelpDesk, esim. integraationa

Stack Overflow -palveluun

• Sertifiointiohjeet ja -menetelmät
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API Scope Technical approach

Apple Health Kit SDK Share health and fitness data with other Health Kit 

apps. 

SDK

Fitbit API Accessing data from Fitbit activity trackers, Aria 

scale, and manually entered logs.

REST + JSON + 

OAuth (1&2)

RunKeeper

(Health Graph API) 

Running community app. Devices can add running

data through the API.  

REST + JSON + 

OAuth2

Nike+ API API returns detailed information aggregated from a 

user’s activity with Nike+.

REST + XML/JSON + 

SDK’s , OAuth2

Withings API API provides access to personal activity and 

measurement data. 

REST + JSON,

OAuth1

Google Fit

(Fitness API)

The API can be used to create, obtain, list, 

aggregate, delete, and modify datasets in the Fitness 

store. 

REST + JSON,

OAuth2

Jawbone UP API API intended to enable the exchange of data in order 

to extend and augment the UP. 

REST + JSON,

SDK’s, OAuth2

Moves API API allows access to personal movement (activity) 

data. 

REST + JSON,

OAuth2

Microsoft Health 

Cloud API

API allowing access to fitness and health recorded 

the Microsoft Band device.  

REST + JSON,

OAuth2

Microsoft HealthVault 

API

API for accessing the data in HealthVault  and 

sharing data with HealthVault-compatible apps. 

REST + XML

App ID 

Kullakin laitteella/ekosysteemillä on oma API (ja/tai SDK) 

ja tietomalli, esimerkkejä: 
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Välitys

-palvelu

tai

adapteri
(esim. pal-

veluväylä)

Yhteinen tietomalli tarvitaan mm. tietojen siirtoon 

Innovaatioalustan sovellusten ja

Omakannan välillä

sovellus 1

sovellus 4

sovellus 6

sovellus 5

• Potilastiedon 

arkisto

• Sähköinen

resepti

• Omakanta& 

PHR

Innovaatioalusta

...

sovellus 2

Käyttäjät

Yhteinen

tietomalli

Tunnistus/autorisointi
(OAuth2)



627.10.2015 , J. Lähteenmäki 6

Mitä FHIR tarjoaa?

 FHIR resurssit painottuvat 

toistaiseksi kliinisiin tietoihin ja 

prosesseihin

 Extensioiden avulla voidaan 

resursseihin liittää 

hyvinvointitietoja

Mahdollinen FHIR käyttöönotto Suomessa 

ei poista tarvetta hyvinvointitietojen

sisältömäärittelyille!
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1 Liikuntalaji koodilla ilmaistu tieto siitä, mikä liikuntalaji on kyseessä CV

2 Liikuntasuorituksen alkamisaika ajankohta, jolloin liikuntasuoritus on alkanut TS

3 Liikuntasuorituksen tietolähde koodilla ilmaistu tieto siitä, mistä tieto liikuntasuorituksesta on peräisin CS

4 Tietolähteen kuvaus vapaamuotoinen kuvaus liikuntasuorituksessa käytetystä tietolähteestä, esim. mittalaitteen 

tyyppi

ST

5 Liikuntasuoritusmerkinnänotsikko liikuntasuoritumerkinnän otsikko vapaamuotoisena tekstinä. esim. viiden kilometrin kävely 

tai Cooperin testi.

ST

6 Liikuntasuoritusmerkinnän kuvaus liikuntasuoritusmerkintään liittyvä vapaamuotoinen kuvaus ST

7 Liikuntasuorituksen kesto liikuntasuorituksen kesto PQ

8 Paikan leveyspiiri Liikuntasuorituksen tapahtumapaikan leveyspiiri PQ

9 Paikan pituuspiiri Liikuntasuorituksen tapahtumapaikan pituusspiiri PQ

10 Paikan korkeus merenpinnasta Liikuntasuorituksen tapahtumapaikan korkeus menrenpinnasta PQ

11 Reitin pituus tieto liikuntasuorituksen aikana kuljetun reitin pituudesta PQ

12 Keskinopeus tieto liikkujan keskinopeudesta liikuntasuorituksen aikana PQ

13 Keskimääräinen syke tieto liikkujan keskimääräisestä sykkeestä liikuntasuorituksen aikana PQ

14 Intensiteetti koodilla ilmaistu tieto liikuntasuorituksen keskimääräisestä intensiteetistä CS

15 Koettu rasittavuus tieto liikuntasuorituksen koetusta rasittavuudesta Borgin asteikolla (6-20) ilmaistuna, vrt. 

liikkumisresepti

INT

16 MET-arvo tieto liikuntasuorituksen MET-arvosta (Metabolic Equivalent of Task) PQ

17 Energiankulutus tieto liikkujan energiankulutuksesta liikuntasuorituksen aikana PQ

18 Liikuntasuorituksen lisätiedot liikuntasuoritukseen liittyvät lisätiedot (esimerkiksi sovelluksen automaattisesti tuottamat). ST

19 Liiteaineisto liikuntasuoritukseen liittyvä liiteaineisto ED

20 Liiteaineiston kuvaus liikuntasuoritukseen liittyvän liiteaineiston vapaamuotoinen kuvaus ST
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Liikuntasuorituksen tietosisällön kansallisen 

määrittelyn status

 Esitelty Koodistopalvelujohtoryhmässä 30.3.2015

 Joitakin tarkennuksia tehty käyttötarkoitukseen (mm. viittaus 

kansallisiin palveluihin)

 Lausunto pyydetty THL:n liikunta-asiantuntijoilta (27.10. 

mennessä). 

 Tästä eteenpäin: 

 THL:n Tieto-osaston sisäinen kommentointi (2 viikkoa) 

 Mahdollisesti tarvittavat korjaukset

 Koodistopalvelun tiimi-kokoukseen 

 Auditointiryhmä  lopullinen julkaisulupa
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Muita tietosisältöjen määrittelytarpeita

 Kotimittaukset  (esim. rakenne, johon koottu kaikki tyypilliset kotona 

tehtävät mittaukset: verenpaine, verensokeri, paino, SpO2, ...)

 Kuntotesti

 Silmälasiresepti

 Ateria

Oire

 Uni

Geenidata (esim. SNP’t)
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Kotimittaus tietosisältö (draft) *

* Jari Lehtonen, THL
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PH SIG:n rooli kansallisessa kehittämisessä (?)

 Tietomallien ja –rajapintojen määrittelytyö

 Määrittelytarpeiden kokoaminen ja eteenpäin vienti  

 Määrittelytyöhön osallistuminen (esim. kommentointi, lausunnot)

 Joidenkin määritysten toteutus (esim. sisältö) 

 Kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen (PHMR, FHIR, ...)

Muu kansalliseen PHR:ään ja innovaatioalustaan liittyvä työ:  

tiedotus, koulutus, ...

 Resurssointi  - mm. HL7 Finland / kohdennetut projektit

 Työn käytännön organisointi – mm. liittyminen Kelan PHR –

hankkeeseen



TEKNOLOGIASTA TULOSTA


