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Tässä esityksessä 

• Omakannan omatietovaranto 

– Kansalaiselle 

– Ammattilaiselle 

– Palvelujen kehittäjälle 

• Sisällöt, ympäristöt, kehitysaikataulu 

• Hyvinvointisovellusten testaus ja sertifiointi 

• Omatietovarantoon liittyvien sovellusten kriteerit 

5.2.2015 Juha Mykkänen/ OPER 



Kansalainen voi huolehtia itse 

  



tiedon keräämisestä 



Käyttää hänelle 



kehitettyjä sovelluksia 



Ja jakaa tietoja 



terveydenhuollon kanssa 



Tämän tekee mahdolliseksi 

kansalaisen   



Omakannan 

OMATIETOVARANTO 
työkalut - tulokset - hyvinvointi 

Terveys- 
tietoiselle 

kansalaiselle 

Terveys- ja 
hyvinvointi- 
sovellusten 
kehittäjälle 

Terveyden- 
huollon 

ammattilaisille 



Voit tallentaa tietoa  

Omatietovarantoon 

syksystä 2017 alkaen. 

Palvelua ylläpitää 

Kela. 

  

   

Omakannan OMATIETOVARANTO 

Terveystietoinen kansalainen   

Ota käyttöön internet- tai mobiilisovellus, jonka avulla 

saat tallennettua terveys- ja hyvinvointitietojasi. 

Katsele tallentamiasi tietoja osoitteessa 

www.omakanta.fi 

Tee mittauksia, arviointeja, kyselyjä ja tarkastuksia 

edistääksesi omahoitoasi ja saadaksesi ohjeita 

mahdollisesta hoidon tarpeestasi. 

Anna suostumuksesi tietojesi katseluun ja kopiointiin 

terveydenhuollon ammattilaisille osoitteessa 

www.omakanta.fi 

Poista halutessasi tietojasi tai peru suostumus tietojen 

käyttöön osoitteessa www.omakanta.fi 



Voit hyödyntää 

Omatietovarantoon 

tallennettua tietoa 

syksystä 2017 alkaen. 

Palvelua ylläpitää 

Kela. 

  

   

Omakannan OMATIETOVARANTO 

Terveydenhuollon ammattilainen 

Hyödynnä kansalaisten Omatietovarantoon  

tallentamaa tietoa. 

Helpota toiminnan organisointia ja 

työn suuntaamista. 

Kannusta omahoitoon sitouttamalla 

asiakkaitasi yhteistyöhön itsehoito- 

sovelluksien ja -palvelujen avulla. 

 

Nopeuta rutiineja ja mahdollista niiden 

tekeminen ennakkoon. 

Mahdollista potilaan itsensä tekemät ja 

tallentamat mittaukset. 



Omakannan OMATIETOVARANTO 

Terveys- ja hyvinvointisovellusten kehittäjä 

Tutustu Omatietovarannon englanninkielisiin 

rajapintakuvauksiin ja soveltamisoppaisiin 

osoitteessa 

www.kanta.fi/ammattilaisille/Omakannan 

omatietovarannon määrittelyt. 

Testaa sovellustasi Kelan tarjoamassa 

avoimessa hiekkalaatikossa fhirsandbox.kanta.fi. 

Rakenna sovelluksesi yhteensopivaksi 

Omatietovarannon käyttämän FHIR-standardin 

kanssa. 



Voit liittää  

sovelluksesi 

Omatietovarantoon 

syksystä 2017 alkaen. 

Palvelua ylläpitää 

Kela. 

  

   

Omakannan OMATIETOVARANTO 

Terveys- ja hyvinvointisovellusten kehittäjä 

Varmista, että sovelluksesi täyttää palvelulta 

edellytetyt sisältö- ja tietoturvavaatimukset. 

Liity Omatietovarantoon liittymisprosessin 

mukaisesti. 

Tuo uusia tietosisältöjä Omatietovarannon 

kansalliseen tietomalliin hyväksymisprosessin 

mukaisesti. 



Tavoitteena olevia tietosisältöjä 
• Fysiologiset mittaukset 

– Manuaalisesti syötetyt tai mittareiden tuottamat tiedot, mobiilisovelluksen kautta (yhteys älypuhelimen ja mittalaitteen välillä 
esim. Bluetoothilla) 

– Verenpaine, syke, paino, pituus, verensokeri, vyötärönympärys, PEF, lämpö 

• Itsehoitolääkitys 

– Ei kuitenkaan vielä integrointia muihin kansallisiin tietojärjestelmiin (Reseptikeskus tai Potilastiedon arkisto) 

• Testien/kyselyjen tulokset 

– riski- ja itsearviointitestit 

– hyvinvointitarkastukset 

– esitietolomakkeiden sisällöt 

• Hyvinvointia ja elintapoja koskevat tiedot ja tavoitteet  

– omahoitosuunnitelmat 

– tuntemuspäiväkirjat, ruokapäiväkirjat  

– liikuntasuoritukset 

• Priorisointi tehdään yhteistyössä ODA-hankkeen ja HL7-yhdistyksen PH SIG -ryhmän kanssa. Sovellusten kehittäjät ovat 
tervetulleita mukaan. 
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Ympäristöt 

Ympäristö Säännöt 

Hiekkalaatikko Kehitysympäristö 

Kaikille avoin, profiileja ja extensioneita voi lisätä vapaasti 

Toimii ilman rekisteröintiä, voi halutessaan rekisteröityä. Rekisteröityjen 

käyttäjien resursseja ei voi poistaa + mahdollisesti muut ”edut”. 

http://fhirsandbox.kanta.fi. 

Asiakastestiympäristö Ympäristö liittymistestejä varten 

Ympäristöön liittyneet voivat lisätä profiileja ja extensioneita vapaasti 

Liittymisen ehtona valmis tai melkein valmis sovellus 

Tuotanto Ympäristö todellista käyttöä varten 

Ylläpitäjä voi lisätä AT-ympäristössä toimiviksi todetut profiilit ja 

extensionit. 

Liittymisen ehtona testattu ja sertifioitu sovellus 
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http://fhirsandbox.kanta.fi/
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Tuotanto  

syksy 2017 

MVP 

Aloitus 

lokakuu 2015,  

määrittelyjen  

tarkentaminen 

Kehittäjätasoinen 

yhteistyö ODA:n ja  

muiden kehittäjien 

kanssa 

elokuu 2016 

Omatietovaranto+Omakanta  

toteutukset valmiina  

keväällä 2017 

Karkea aikataulu 



Hyvinvointisovellukset – luottamuksen rakentaminen tarpeen 

• “A 2012 estimate puts the number of health-related apps at no fewer than 40,000, as 
healthcare professionals and consumers continue to express concerns about the 
quality of many apps, calling for some form of app regulatory control or certification to 
be put in place.” 

• “A number of recent articles and studies have investigated the potential dangers and 
safety of some clinical and health apps aimed at healthcare professionals (but 
available to all) or aimed at the general public, and whether (and most importantly 
how) they should be assessed and controlled” 

• Omatietovarannon kannalta olennaisia erityisesti:  

– kuluttaja- ja ammattilaissovellukset; omahoito, itsehoito, hyvinvointi 

– etähoito ja omamittaukset 

– huomioitava myös: koulutus, kuntoilu, lisälaitteet jne. 

5.2.2015 Juha Mykkänen/ OPER 

Boulos et. al. Mobile medical and health apps: state of the art, 

concerns, regulatory control and certification. Online J Public Health 

Inform. 2014; 5(3): 229. 



Testaus- ja sertifiointiohjelmia, ryhmiä ja 
instituutioita  

– NHS England Health Apps library 

– Happtique Health App Certification Program (HACP) (US): voluntary app certification scheme 

– Taltioni –osuuskunnan hyväksymismenettelyt 

– HealthVault ”trusted platform”: > 300 apps, > 200 devices, ”families in control”.. 

 

– Continua plugfest: yhteentoimivuustestaukset, Continua Test & Certfication WG 

– IHE Connectathon: yhteentoimivuustestaukset 

– HL7 Mobile Health + Conformance & Guidance for Implementation Testing (CGIT) WG 

– Kanta-sertifiointi (yhteistestaus ja tietoturvallisuuden auditointi) (FI), CCHIT (USA) ja QREC 
(EU): pääfokus potilastietojärjestelmissä 

– AAL-ohjelmien sertifiointityöpaketit 

 

 

 
5.2.2015 Juha Mykkänen/ OPER 



Paremmin ja huonommin onnistuneita  
esimerkkejä, suosituksia… 

5.2.2015 Juha Mykkänen/ OPER 

• Unaddressed privacy and security risks in accredited health and wellness 
apps: lessons from a cross-sectional systematic assessment: 
http://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-015-0444-y  

• Happtique suspends mobile health app certification program: 
http://mobihealthnews.com/28165/happtique-suspends-mobile-health-app-
certification-program , http://whats.harold.in/2013/12/certification-for-lack-of-
certification.html  

• ‘Trust but verify’ – five approaches to ensure safe medical apps: 
http://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-015-0451-z  
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Omatietovarantoon liittyvien sovellusten kriteerit 

• Omatietovarantoon liittyy kahdenlaisia hyvinvointisovelluksia:  

– vain kansalaisen omaa tietoa käyttäviä hyvinvointisovelluksia 

– myös asiakas- ja potilastietoja käyttäviä sovelluksia  

• Kriteerit tiukkemmat niille sovelluksille jotka käyttävät asiakas- ja potilastietoja Kanta-palveluista 

– Vastaavantyyppisiä kuin muillekin A-luokan järjestelmille 

• Omatietovaranto voi olla myös yksi ammattilaissovellusten tietolähde 

– Järjestelmä jossa sekä ammattilais- että asiakasosioita on sekä ATJ/PTJ että hyvinvointisovellus 

– Ammattilaissovelluksilla ammattilaissovellusten ”normaalit kriteerit” 

– Omatietovaranto ei korvaa muita Kanta-palveluita 

• Hyvinvointisovellusten kriteerit oltava täytettynä ennen siirtymistä tuotantoympäristöön 

– Lisäksi ”hiekkalaatikko” kehittämiseen, asiakastestiympäristö todentamiseen 

• Tavoitteena riittävä luottamus ratkaisuihin nostamatta liikaa toteuttamis- ja 
käyttöönottokynnystä 
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”Pääsyvaatimukset” ja todentaminen – peruslinjauksia 
• Kaksitasoinen palvelujen hyväksyntämalli 

• Matala kynnys peruskriteerit täyttäville hyvinvointisovelluksille tulla mukaan ekosysteemiin 

• Valtakunnallisiin ammattilaisten Kanta-palveluihin ja niiden kautta saataviin tietoihin linkittyminen: 
vastaavat perusvaatimukset kuin muillakin Kanta-palveluihin liittyvillä sovelluksilla 

• Kaikki käyttötarkoituksen kannalta relevantit kriteerit täytettävä jotta pääsee tuotantoympäristöön 

• Asiakas voi saada Kanta-(ammattilais)tietoja omatietovarantosovelluksiin, jotka on hyväksytty niitä 
käyttämään ja joille asiakas on antanut luvan niitä käyttää 

– Kanta(ammattilais)tietoja käyttävillä sovelluksilla on tiukemmat kriteerit kuin vain asiakkaalta saatuja 
tietoja käyttävillä 

• Tarkistukset ja todennukset tehdään palvelun (ei toimijan) hakeutuessa ekosysteemiin ja 
tuotantoympäristöön 

• Sovelluskohtaisesti AINA pystyttävä selvästi kuvaamaan asiakkaalle, mitä sovellus tekee, mihin kytkeytyy 
ja mitä tietoja käyttää / päivittää 

• Vain asiakkaan hyväksyntä ”avaa” oikeuksia: asiakkaan luvitus sovelluksille ja tiedoille, valtuutukset 

– Huolehdittava erityisesti sovelluksen käyttöönotoissa ja päivityksissä 

• Sovelluksilla myös viranomaisvalvontaa 
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Vaatimusten osa-alueita 

• Peruskriteerien tukeminen: hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, safety 
(käyttäjäturvallisuus), ”peruspelisäännöt” 

• Selkeät kuvaukset asiakkaalle (käyttötarkoitus, tietojen käyttö jne.) 

• Tietosisällöt ja (FHIR-)rajapinnat: yhteiset määrittelyt yhteisesti käytettäville 
resursseille ja profiileille 

• Luvittamis- ja turvallisuusprotokollat: avaimet, sovellustunnisteiden säilytys, 
virallisten asiakas- ja potilastietojen käyttö jne. 

• Sovellusturvallisuus ja tietosuoja: esim. ei salaamattomia hyvinvointitietoja 
laitteessa ja verkon yli, laatuprosessi  

– Terveys- ja hyvinvointisovellukset voimakkaan kehityksen kohteena myös kv. ISO-
standardeissa 

5.2.2015 Juha Mykkänen/ OPER 

Vrt. asiakastietolain vaatimukset: 

toiminnallisuus, yhteentoimivuus, 

turvallisuus ja tietosuoja, omavalvonta 



Edelleen tarkennettavia asioita 

• Lainsäädäntöön tulevat vastuut: valmistaja, valvontaviranomaiset, alustan toteuttaja 

• Ulkoisen todentamisen tarve ja taso vs. luottamus valmistajan dokumentaatioon 

– Ja todentamisen taso: dokumentaatio / katselmointi / testaus / tarkastus 

• Sovellusten hyväksymisprosessin yksityiskohdat 

• Tuotannossa käytettävän sovellusrekisterin / sovellushakemiston toteutustapa 

• Suojaustaso suhteessa tietojen syöttämiseen / lukemiseen / erilaisiin sovellusten 
laajuuksiin 

– ”tietojen syöttö helpoksi”, ”varastaminen vaikeaksi”? 

• Yksityiskohtaiset kriteerilistaukset 
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Mistä kannattaa huolehtia (joka tapauksessa) 

• Sovellusten ja ratkaisujen käyttötarkoituksen huolellisesta ja 
ymmärrettävästä kuvaamisesta 

• Selkeydestä: mikä asiakkaan ja mikä sote-palveluntuottajan tietoa 

• Riittäväntasoisesta sovellusturvallisuudesta 

• Omatietovaranto-tietomallin kehittämiseen osallistumisesta 

• Standardien mukaisuudesta 

• Ratkaisujen tuottajan laatujärjestelmästä ja dokumentoinnista 
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Jatko / kriteerit ja valvonta 

• Lainsäädäntöpohjan tarkennus mm. asiakastietolaki, 
tietosuoja-asetus, kehittäjien ja valvonnan vastuut 

• Omatietovarannon kehittämisen yhteydessä myös kriteerien 
tarkennukset 

• Kriteereisssä ja todentamismenettelyissä selvitetään myös 
pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuudet 

• Omatietovarannon tuotanto 2017 

5.2.2015 Juha Mykkänen/ OPER 



 
 
 
 

OPER 

 

 

http://www.kanta.fi/web/ammattilaisille/omakannan-omatietovarannon-maarittelyt  
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Kiitokset! 
 

Vieraile näyttelyn Kanta-osastolla (osasto 101) 

 

Omakanta omatietovaranto mukana näyttelyn 

HL7 FHIR-demossa 

 

Omatietovarannon tietomallien ja käytäntöjen 

tarkennuksiin pääsee mukaan myös ottamalla 

yhteyttä Kelan Kanta-palveluihin tai THL:n OPER-

yksikköön ja mm. HL7 Finland Personal Health 

SIG ryhmän kautta 
mm. seuraava PH SIG / Omatietovaranto työpaja 24.8. klo 

9-12, Mannerheimintie 166 
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Hyvinvointi / hoito – jatkumo 

• Oman hyvinvoinnin ylläpito 

• Itsehoito (hoitosuhteen 
ulkopuolella, vaiva) 

• Ohjattu omahoito (hoito- tai 
asiakassuhde, asiakkuus) 

• Asiointi 

• Hoito 

Omahoito: 
Terveyden ylläpitoa ja hoitoa, josta kansalainen itse huolehtii käytettävissään 
olevan ohjeistuksen ja tukipalvelujen avulla. Omahoitoa voidaan toteuttaa 
sekä ennen hoitoon hakeutumista että hoitosuhteen aikana  

[HyvisSADe/VAKAVA mukaillen] 

Omahoito 

Hyvinvointi 

Preventio 

Itsehoito 

Omaseuranta 

Neuvonta 

Ohjaus 

Palveluihin  

hakeutuminen 

Tuki ja seuranta 

Hoitoon  

osallistuminen 

Potilaan hoito 

asiakkaita 

kustannuksia / asiakas 

Häilyvä raja 
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TAUSTAA 


