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Omakanta aktiivisessa käytössä
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Kirjautumiset

Henkilöt

1,4 miljoonaa 
kirjautumista 
kuukaudessa

2,5 miljoonaa 
käyttäjää

Yli 20% 
reseptin 

uusimispyynnöistä

tehdään Omakannassa



Omakannan toiminnot

Käyttäjä voi nyt Käyttäjä voi jatkossa

Selata resepti- ja terveystietojaan Hallinnoida hyvinvointitietojaan

Hallinnoida tahdonilmaisujaan Hallinnoida valinnanvapaustietojaan

Hallinnoida suostumuksia ja kieltoja ja kuitata 

informaation

Selata sosiaalihuollon asiakastietojaan

Selata terveystietojen luovutuksiin liittyviä 

lokitietoja

Asioida valtakirjalla täysi-ikäisen puolesta

Asioida alle 10-vuotiaan lapsen puolesta Asioida alle 18-vuotiaan lapsen puolesta

Pilottikäytössä hyvinvointitietojen toiminnot
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Omakanta laajenee

• 2010 Reseptitoiminnot

• 2011 Potilastiedon arkiston toiminnot sekä mm. informaation 
kuittaus

• 2013 Suostumustoiminnot, lisää potilastietoja, lokitietojen 
näyttäminen

• 2015 Tahdonilmaisut, reseptin kielto, uusimispyynnöt 

• 2016 Puolesta asiointi, alaikäisten asiointi 

• 2017 Potilastietojen näyttämisen laajentaminen

• 2018 Lisää potilastietoja, Omatietovarannon toiminnot, CEF-
suostumus, valinnanvapauden pilotointi

• 2019 Koosteiset tiedot, Omatietovarannon toimintojen 
laajennukset, puolesta asioinnin laajentaminen, lisää potilastietoja

• 2020 Kokonaislääkitys, puolesta asioinnin laajennus, lisää 
potilastietoja, Sosiaalihuollon arkiston toiminnot, 
Omatietovarannon toimintojen laajennukset
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Miten Omakantaa kehitetään?

• Kelan sisäinen noin 20 hengen itseohjautuva virtuaalitiimi

• Ketterin menetelmin (Scrum, SAFe)

• Neljä julkaisua vuodessa

• Jatkuvasti laadukkaammin – laatua mitataan

• Käyttäjät huomioiden

• mm. palautteiden käsittely ja analysointi, käytettävyystestaukset, 
asiakasraadit

• Yhteistyössä sidosjärjestelmien kehitystiimien kanssa
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Omakanta ja valinnanvapaus
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Kanta-palvelut sote- ja 

maakuntauudistuksessa (Soutu-hanke)

1. Asiakirjojen siirrot uusille rekisterinpitäjille eli maakunnille

2. Asiakirjojen käyttö ja arkistointi maakunnan lukuun 

3. Omakannan asiakkaan valinnan toteuttava palvelu

4. Sote-yhteiset asiakirjat, niiden käyttö ja määrittely

5. Sote-käytönhallinta

6. Sertifiointi ja yhteistestaus

7. Käytönhallinnan tuki ja asiakkuudenhallinnan muutokset
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Asiakkaan monet palvelut sote-uudistuksessa

Miten hallita kokonaisuutta?

Hyvinvointisovellukset

Omakanta

Kanta.fi

Kela.fi

Suomi.fi

Ajanvarauspalvelut

Asiakassetelipalvelu

t

Omamaakunta.fi

Maakuntien palvelukanavat

Henkilökohtaisen budjetin palvelut

Palveluntuottajien palvelukanavat



Tiivis yhteistyö, selkeät tavoitteet ja toimintamallit 
ovat onnistumisen edellytys!

Terveystiedot
Reseptit

Asiakastiedot
Hyvinvointitiedot

Valintatiedot
Sopimustiedot
Asiakastiedot

Tunnistustiedot
Valtuustiedot
Vertailutiedot

Kansalliset koodistot 
ja rekisterit

Terhikki 

Tietoa tuottavat 

ja hyödyntävät 

apteekit, sosiaali-

ja terveydenhuolto, 

kansalaiset, 

maakunnat, 

ministeriöt, THL, 

Kela, jne.

Tiedot näkyvät Omakannassa, kun ne on tallennettu sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tietojen siirtymisen Kantaan tulee tapahtua 

ilman tarpeetonta viivettä, jotta tieto palvelee potilasta ja hänen hoitoonsa osallistuvia.   

Muut tietovarannot

Kanta-palvelut
Reseptikeskus, Potilastiedon arkisto, 

Sosiaalihuollon arkisto, Omatietovaranto

Koodisto-

palvelut

Valinnanvapaus-

palvelut

Terhikki 

(Soteri)

Suomi.fi-palvelut
Tunnistus, Valtuudet, PTV

Muut 

palvelut

Omakanta



Valinnanvapaus Omakannassa
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Valinta esim. Omakannassa

Ei valita Omakannassa



Asiakas tekee valintansa Omakannassa

• Tavoitetilassa Omakannassa käyttäjä voi
- valita sosiaali- ja terveyskeskuksen
- valita hammashoitolan
- valita maakunnan liikelaitoksen palveluyksikön
- nähdä tekemänsä valinnat 
- nähdä asiakassuunnitelmansa (ja ajanvaraustiedot)
- siirtyä vertailemaan toimijoita sekä antamaan palautetta (Suomi.fi)

• Valinnanvapauden toiminnot ovat käytössä seuraavissa rooleissa:
- omassa asioinnissa täysi-ikäisillä ja yli 15-vuotiailla
- toisen puolesta asioinnissa alle 15-vuotiaan huoltajilla
- jatkossa valtakirjalla ja edunvalvoja täysi-ikäisen puolesta

12



Valinnanvapauden pilotointi – sote-

keskuksen valinta Omakannassa

• Sote-keskuksen valinnan pilotti syksyllä 2018 

• pilottialueen asukkaille

• Suomi.fi–integraation 1. vaihe 2018

• toteutuksesta kerätään palautetta

• Myöhemmin hammashoitolan valinnan pilotti, maakunnan 
liikelaitoksen valinta sekä asiakassuunnitelman ja ajanvarausten 
selaus 
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Puolesta asiointi 
Omakannassa
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Voimassa oleva lainsäädäntö

• Omakantaa voi käyttää myös alaikäiset

• Mahdollistaa (ei vaadi) tietojen luovutuksen alaikäisten huoltajille ja 
laillisille edustajille

• Jos alaikäinen on kypsä vastaamaan hoidostaan, hän voi kieltää 
tietojen luovuttamisen vanhemmilleen

• Kypsyyden arviointi tehdään terveydenhuollossa 

• Laissa ei ole määritelty ikärajaa, jota nuorempia ei 
voisi todeta kypsäksi
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Miksi huoltaja voi asioida Omakannassa 

vain alle 10-vuotiaan puolesta?

• Kansalliset järjestelmät ja paikalliset tietojärjestelmät eivät tue tällä 
hetkellä alaikäisen potilaan asettaman kiellon tallennusta niin, että 
Omakanta saisi tiedon siitä voidaanko tieto luovuttaa alaikäisen 
huoltajalle.

• Potilaslaissa ei määritellä kypsyydelle ikärajaa

• Sosiaali- ja terveysministeriön linjauksella tiedot voidaan näyttää 
alle 10-vuotiaan lapsen huoltajalle ilman kieltotiedon välittymistä

• Mikäli on syy estää potilastiedon näkyminen huoltajalle, käytetään 
viivästämistoimintoa, joka estää tiedon näkymisen myös potilaalle 
itselleen Omakannassa
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Puolesta asiointi NYT Omakannassa / 

Prosessi lyhyesti

• Huoltaja tunnistautuu omilla tunnuksillaan Omakantaan

• Omakanta avautuu huoltajan tiedoilla, lapsien tiedot VTJ-tiedoista

• Huoltaja valitsee puolesta asioinnin toiminnon ja sen lapsen, jonka 
puolesta asioi

• Suomi.fi-valtuudet-palvelulta tieto siitä, onko oikeus asioida valitun 
henkilön puolesta

• Jos oikeus on, avataan Omakanta lapsen tiedoilla tietyin rajoituksin

• Omien tietojen kautta valitaan toinen huollettava
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Miten Omakanta varmistaa oikeuden 

päästä toisen tietoihin?

• Oikeudet tarkastetaan hyödyntämällä Suomi.fi-valtuuksia

• Asiointi on mahdollista tilanteissa, joissa

• huoltaja on itse alaikäinen

• huollettava on edunvalvonnassa tai huostaanotettu

• Asiointi ei mahdollista, jos 

• lapsella tai jollakin huoltajista on turvakielto

• huoltajilla on huollonjakosopimus tai –määräys, jos sovittu muusta kuin 
asumisesta (ei vaikuta yksinhuoltajalla)

• huoltaja on itse edunvalvonnassa
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Puolesta asioinnin 
jatkokehitys
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Mitä 10-17-vuotiaiden puolesta asiointi 

vielä edellyttää?
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Terveystiedot

Reseptit

Asiakastiedot

Hyvinvointitiedot

Luovutus-

loki

Potilastieto-

järjestelmä

Apteekkitieto-

järjestelmä

Omakanta

kieltää

arvioi

luovuttaa

sallitut tallentaa

kiellot
arkistoi ja luovuttaa 

kiellon

näyttää

kiellot

näyttää 

kiellot

luovuttaa

kiellon

tallentaa

luovuttaa

rajatusti

asiakirjoja

luovuttaa

rajatusti

lokitietoja

näyttää palautuneet 

eli sallitut tiedot

luovuttaa

sallitut

Kansallisiin tietovarantoihin lisätään 

kieltotiedolle tallennuspaikka ja 

tehdään rajapintamuutokset tallennukseen

ja ko. tiedon palauttamiseen

Potilastietojärjestelmiin rakennetaan

kiellon tallennustoiminnot ja kieltojen

näyttäminen ammattilaisille

Apteekkitietojärjestelmiin rakennetaan

kieltojen näyttäminen ammattilaisille

Toimintamallit sisältämään

kiellon huomiointi huoltajille

luovuttamisessa

Omakantaan tuki näyttää

tiedot alle 18v huoltajille

Kansallisiin tietovarantoihin rajaus

ettei palauta kiellettyjä tietoja eikä niiden

lokitietoja Omakantaan,

jos kyselijä on alaikäisen huoltaja



Tunnistettu haaste siirtymävaiheessa

• 10 vuotta täyttäneiden tiedot alkavat näkymään siinä vaiheessa, kun 
lasta hoitavalla yksiköllä on käytössä sellainen järjestelmä, jossa 
ammattilaisella on mahdollisuus ottaa kantaa alaikäisen kieltoon 
luovuttaa tietoja huoltajilleen 

• Omakanta ei voi näyttää tietoa, jos potilasasiakirja tai resepti 
muodostunut kun lapsi 10 vuotta täyttänyt JA arkistoitu 
potilastietojärjestelmällä, joka ei tue uuden kieltotiedon tallennusta

• Tulee aiheuttamaan sen, että osalla alaikäisiä tulee tietty 
aikajakso, jolta ei tietoja näy Omakannassa
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Tulevat lakimuutokset (luonnosten 

pohjalta)

• Mahdollistaa asioinnin myös täysi-ikäisen puolesta valtakirjalla tai 
rekisteripohjaisesti (edunvalvojat)

• Valtakirjapohjainen täysi-ikäisten puolesta asiointi Suomi.fi-
valtuudet palvelua hyödyntäen

- THL määrittelee käytettävät valtuuskoodit sosiaali- ja terveydenhuollossa

• Rekisteripohjainen täysi-ikäisten puolesta asiointi edellyttää 
edunvalvontarekisterin rajapintoja ja toteutus on tästä riippuvainen
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Mitä valtakirjapohjainen täysi-ikäisten 

puolesta asiointi vielä edellyttää?

• Täysi-ikäisten puolesta asiointi on helpompi toteuttaa vähäisempien 
rajoitteiden vuoksi

• valtakirjalla voi toimia kuten päämies lukuun ottamatta hoito- ja 
elinluovutustahtoa, joita ei voi hallinnoida toisen puolesta

• ei tule päivämäärärajoitteita (mistä päivästä alkaen näytetään)

• tulee toimimaan vähäisellä määrällä valtuuskoodeja eli ei voi 
kovin yksityiskohtaisesti rajoittaa toimintojen käyttöä valtakirjalla

• Omakannan määrittelyt on täysi-ikäisten puolesta asiointiin jo tehty 
niin, että toteutus voitaisiin aloittaa

26



Miten Omakanta JATKOSSA varmistaa 

oikeuden päästä toisen tietoihin?

• Tarkastus tehdään edelleen Suomi.fi-valtuudet palvelussa

• Käyttäjä tulee valitsemaan päämiehen Suomi.fi-palvelussa

• Tällä hetkellä valitaan lapsi Omakannan käyttöliittymässä

• Samassa listassa sekä alaikäiset huollettavat, että täysi-ikäiset 
päämiehet (alkuun valtakirjan antaneet)

• Täysi-ikäisen puolesta asioinnissa ei vaikuta turvakielto
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Puolesta asioinnin arvioidut aikataulut

• Täysi-ikäisten valtakirjapohjainen puolesta asiointi 2019

• 10-17-vuotiaiden puolesta asiointi 2020

• Omakanta näyttää ne tiedot, jotka muodostettu kieltoa tukevalla 
potilastietojärjestelmällä

• Täysi-ikäisten rekisteripohjainen puolesta asiointi 2019-2020

• Edellyttää edunvalvontarekisterin kehitystyötä ja integraatiota 
Suomi.fi-valtuudet palveluun
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Puolesta asiointia on käytetty Omakannassa 

yhteensä jo yli 1,5 miljoonaa kertaa!
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Sanna Kavén

Suunnittelun asiantuntija

sanna.kaven@kela.fi

Kiitos

Uusi ilme 
julkaistaan 12.6.
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Omakannan uusista ominaisuuksista kerrotaan 

http://www.kanta.fi/omakannan-uudet-ominaisuudet

http://www.kanta.fi/omakannan-uudet-ominaisuudet

