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Taustaa 1/2

 Asiakastietolain hallituksen esityksen perusteluiden mukaan ”Omatietovarantoon olisi 

määritelty kansallinen tietomalli, johon sovelluskehittäjät voisivat tehdä laajennusehdotuksia, 

jotka hyväksyttäisiin tietomallin hyväksyntäprosessin mukaisesti.”

 Uudet tietosisältöehdotukset arvioidaan Omatietovarannon tietosisältöjen kehitysprosessissa, 

jotta voidaan varmistua muun muassa seuraavista:

 tietosisältö soveltuu tallennettavaksi Omatietovarantoon 

 kansallinen yhteentoimivuus ja tiedon hyödynnettävyys tulee huomioiduksi (tiedon 

jakaminen eri sovellusten kesken ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon)

 hyödynnetään olemassa olevia tietosisältömäärittelyitä ja vältetään päällekkäisten 

määrittelyiden tekeminen

 tietosisältö on FHIR-standardin ja Omatietovarannon profilointiohjeiden mukainen. 
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https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_212+2020.aspx


Taustaa 2/2

 Omatietovarannon tietosisältöjen kehittämistä on aiemmin tehty muutamilla eri 

prosessimalleilla, joista viimeisin on kuvattuna Kanta.fi-sivuilla. 

 Nyt tehtävän kehitysprosessin uudistamisen tavoitteena on:

 selkeyttää prosessin kulkua

 tehdä prosessissa aiempaa sujuvampi

 auttaa arvioimaan paremmin prosessiin kuluvaa aikaa jo alkuvaiheessa.

 Jatkossakin halutaan, että tietosisältöehdotusten käsittelyyn voivat osallistua kaikki asiasta 

kiinnostuneet tahot. Tässä HL7-yhdistyksen Omatietovaranto-tukiprojektilla on tärkeä rooli. 
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https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/tietosisallon-kehittaminen


Kehitysprosessin uudistamisen tilanne

 Yhteistyössä Kelan ja THL:n kesken on hahmoteltu uudenlaista kehitysprosessin kulkua. 

 Tänään esiteltävä prosessiluonnos on välivaiheen tuotos, johon toivoisimme 

asiakasnäkemystä ja kommentteja. 

 Suunnittelutyö jatkuu edelleen. Prosessikuvauksen lisäksi suunniteltavana on mm.

 tietosisältöehdotusten valmistelun ohjeistus

 lomakkeet, joilla tietosisältöehdotus toimitetaan arvioitavaksi

 tarkistuslista tietosisältöehdotusten arvioimiseksi

 Lopullinen prosessikuvaus ja tarkemmat ohjeet työstetään ja esitellään myöhemmin.
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Tietosisältöehdotuksen valmistelu

 Jo tietosisältöehdotuksen valmisteluvaiheessa on hyvä ottaa huomioon kaikki ne näkökulmat, 

joista tietosisältöehdotusta tullaan arvioimaan: Mitä paremmin ehdotus on valmisteltu, sitä 

nopeammin ehdotuksen käsittely ja hyväksyntä etenee. 

 Kanta.fi:ssä on jatkossa tarkoitus julkaista aiempaa selkeämmät ohjeet, mitä asioita 

valmistelussa tulisi huomioida ja tehdä. Lisäksi julkaistaan selkeät tarkistuslistat arvioitavista 

näkökulmista. 

 Kelalta saa tarvittaessa tukea omatoimiseen valmisteluvaiheeseen. 
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Tietosisältöehdotuksen arviointi 1/2

 Uusia tietosisältöehdotuksia voisi jatkossa ilmoittaa arvioitavaksi ja demotilaisuuteen suurin piirtein joka 

kuukausi ennalta julkaistuun deadlineen mennessä.

 Demotilaisuuksina toimivat kaikille avoimet HL7 Omatietovaranto-tukiprojektin kokoukset, joiden 

ajankohdat julkaistaan etukäteen. 

 Demotilaisuudessa ehdottaja esittelee tietosisältöehdotuksen. 

 Kaikki aiheesta kiinnostuneet tahot voivat kommentoida ehdotusta, ja halutessaan ilmoittautua 

mukaan ehdotuksen arviointiin ja jatkotyöstöön. 

 Tietosisältöehdotus julkaistaan luonnoksena Finnish PHR Simplifier -projektissa, ja sitä voi 

kommentoida kokouksen jälkeen myös Zulipin Finnish PHR -streamissa.  

 Demotilaisuuden jälkeen tietosisältöehdotus arvioidaan alustavasti Kelan ja THL:n Omatietovaranto-

asiantuntijoiden toimesta tarkistuslistaa vasten. 

 Mikäli ehdotus ei täytä tarkistuslistan kriteerejä, palautetaan ehdotus valmisteltavaksi. 
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Tietosisältöehdotuksen arviointi 2/2

 Alustavan arvioinnin pohjalta tietosisältöehdotus valmistellaan ja toimitetaan THL:n

Koodistopalveluryhmään arvioitavaksi yhteistyössä ehdottajan, Kelan ja THL:n Omatietovaranto-

asiantuntijoiden kesken. 

 Koodistopalveluryhmässä tietosisältöehdotus arvioidaan yksityiskohtaisemmin tarkistuslistan mukaisesti. 

 Koodistopalveluryhmän kokoukset pidetään pääsääntöisesti kahden viikon välein.

 Ehdottajan kanssa sovitaan, mihin Koodistopalveluryhmän kokoukseen tietosisältöehdotus viedään 

arvioitavaksi. Kokoukseen osallistuu Koodistopalveluryhmän asiantuntijoiden lisäksi tietosisällön 

ehdottaja sekä Kelan ja THL:n Omatietovaranto-asiantuntijat. 

 Arviointi Koodistopalveluryhmässä tullee jakautumaan kahteen kokoukseen (avauskäsittely ja 

hyväksymiskäsittely). 

 Voi myös olla mahdollista, että yksi kokous riittää tai kokouksia voidaan tarvita useampia. 

 Kokousten määrä riippuu ehdotuksen monimutkaisuudesta, sekä siitä, kuinka hyvin ehdotus on 

valmisteltu.

8 kanta.fi/phr 23.11.2022



Tietosisältöehdotuksen viimeistely

 Koodistopalveluryhmän arvioinnin jälkeen tietosisältöehdotus viimeistellään.

 Viimeistelyvaiheessa tietosisältöehdotus käydään läpi vielä muun muassa seuraavilta osin:

 varmistetaan, että tietosisältöehdotus on Koodistopalveluryhmässä sovitun mukainen ja teknisesti 

kunnossa

 sovitaan FHIR-standardin mukaisen resurssin narratiivin (näyttömuodon) sisällöstä

 sovitaan implementointioppaan sisällöstä

 käydään läpi, miten uusi tietosisältö näytetään OmaKannassa.

 Lopullinen tietosisältömääritys julkaistaan Finnish PHR Simplifier -projektissa, ja se esitellään HL7 

Omatietovaranto-tukiprojektin kokouksessa ehdottajan toimesta. 

 Lisäksi Kelalta annetaan ohjeet, miten ja millä aikataululla edetään kohti yhteistestausta, mahdollista 

muuta sertifiointia ja tuotantokäyttöönottoa. 
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Olemme myös somessa

@kantapalvelut

Kiitos!

Kela, Kanta-palvelut

kanta.fi/hyvinvointitiedot

kantakehitys@kanta.fi

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

