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Sisältö

• Yleistä palvelusta

• Kansalaisen näkökulma

• Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen näkökulma

• Sovelluskehittäjän näkökulma

• Palvelun tilanne nyt

• Mihin Omatietovaranto avaa tulevaisuudessa mahdollisuuksia
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Omatietovaranto, pääelementit
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Pseudonymisointi-
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terveydenhuollon 
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Omakannan OMATIETOVARANTO

Hyvinvoinnista kiinnostunut kansalainen

Haluatko tallentaa ja seurata terveys- ja 

hyvinvointitietojasi?

Onko käytössäsi uusia, innovatiivisia 

hyvinvointisovelluksia?

Haluatko nopeuttaa hoitoa jakamalla omat 

seurantatiedot ammattilaisille sähköisesti?

Osallistu hoitoosi. Näytä omat mittaustietosi 

kätevästi sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattilaisille. 



Ota oma hyvinvointisi 

seurantaan. 

Osallistu hoitoosi ja 

jaa omaa dataa 

ammattilaisille.

Omakannan OMATIETOVARANTO

Hyvinvoinnista kiinnostunut 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 tai tuen tarpeestasi.

Anna suostumuksesi tietojesi katseluun sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattilaisille osoitteessa 

www.omakanta.fi

Poista halutessasi tietojasi tai peru suostumus tietojen 

luovuttamiseen osoitteessa www.omakanta.fi
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Omakannan OMATIETOVARANTO

Terveys- ja hyvinvointisovellusten kehittäjä

Näkyvyyttä palvelullesi. Kanta-brändi on arvostettu 

ja tunnettu. Laaja käyttäjäkunta: 1,5 miljoonaa 

käyntiä joka kuukausi.

Dataa oman palvelun kehittämisen pohjaksi. Hyödynnä 

kansalaisen tallentamat tiedot sekä sosiaali- ja 

terveydenhuollon kirjaamat tiedot yhdellä integraatiolla.

FHIR-standardi tarjoaa uuden ja joustavan tavan 

sosiaali- ja terveydenhuollon tietosisältöjen kehitykseen.   

Jatkuvuus kehityksessä - valtion ylläpitämä ilmainen 

palvelualusta ja kansallinen tuki.



Omakannan OMATIETOVARANTO

Terveys- ja hyvinvointisovellusten kehittäjä

Tutustu FHIR-standardiin sekä Omatietovarannon 

rajapintakuvauksiin ja soveltamisoppaisiin.

Testaa sovellustasi Kelan tarjoamissa avoimissa 

sandbox-ympäristöissä.

Varmista, että sovelluksesi täyttää palvelulta 

edellytetyt sisältö- ja tietoturvavaatimukset.

Hyväksytä sovelluksesi Omatietovarannon 

käyttöön yhteensopivaksi.

Tuo tarvittaessa uusia tietosisältöjä 

Omatietovarannon kansalliseen tietosisältöön 

prosessin mukaisesti.
Näin voit liittää 

sovelluksesi 

Omatietovaranto-

palvelun piiriin 

Lue lisää:

kanta.fi/phr



Kansallinen Omatietovarannon 

tietosisältö

• Omatietovarannon kansallinen tietosisältö pohjautuu FHIR-
standardiin

• Tietosisältö on julkaistu Simplifier.net-palveluun: 
https://simplifier.net/FinnishPHR

• Tietosisältöön voi kuka tahansa ehdottaa laajennoksia / muutoksia

• Kehittämisehdotusten läpikäynti 1krt/kk HL7 Finland –yhdistyksen 
kanssa yhteistyössä

• Tietosisällön kehittämisprosessi on kuvattu kanta.fi/phr-sivustolla
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Sandbox-ympäristöt omaan testaukseen
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Omakannan OMATIETOVARANTO

Sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattilainen

Tahdotko nopeuttaa hoitoprosesseja?

Haluatko saada asiakkaan mittaustulokset 

kätevästi sähköisessä muodossa?

Tahdotko suunnitella ja toteuttaa uusia 

asiakaslähtöisempiä palveluja? 

Sitouta ja osallista asiakkaasi hoitoon. Käytä 

uusia työkaluja seurataksesi asiakkaasi 

ajantasaisia hyvinvointitietoja. 



Omatietovaranto 

mahdollistaa 

uudet työtavat.

Omakannan OMATIETOVARANTO

Sosiaali- ja 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 asiakkaan itsensä tekemät 

ja tallentamat mittaukset.



Miten voit ammattilaisena hyödyntää

Omatietovarantoa?

• Määritellään tulevassa asiakastietolaissa, luonnoksessa näin:

• Palvelussa olevia tietoja voivat hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelunantajat, jos:

- käyttäjä on antanut heille suostumuksen Omatietovarantoon tallentamiensa 
tietojen käyttöön,

- heillä on käytössään Omatietovarantoon hyväksytysti liitetty ammattilaissovellus,

- heillä on hoito- tai palvelusuhde asiakkaaseen.

• Omatietovarantoon liitettävä ammattilaissovellus voi olla

• Erillissovellus (mobiili, web tai muu palvelinpohjainen sovellus)

• Osa potilas/asiakastietojärjestelmää
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Ammattilaissovellusten hankinnassa

huomioitavia asioita

• Varmista, että hankkimasi sovellus / järjestelmä on Omatietovaranto-
yhteensopiva

• HL7 FHIR-sandardin mukaisuus (http://hl7.org/fhir/)

• Oauth 2.0 autentikointi

• Osaa tuottaa kansallisen Omatietovarannon tietosisällön mukaista FHIR 
pohjaista tietosisältöä TAI hankinta sisältää tietosisällön määrittelyn ja
toteutuksen

• Täyttää Omatietovarantoon liitettävän ammattilaissovelluksen
sertifiointikriteerit (A-luokka)

• Täyttää Omatietovarantoon liitettävän sovelluksen hyväksyntäkriteerit

• Hyväksyntätestattu Kelan AT-ympäristössä
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Omakannan OMATIETOVARANTO

Tilanne nyt

Sanbox-ympäristöt ja asiakastestaus-ympäristöt 

ovat olleet sovelluskehittäjien käytettävissä vuodesta 

2017 alkaen.

Tuotantopilotointi alkoi 23.4.2018

Lainsäädännön vaatimuksia tarkistetaan 

parhaillaan (EU:n tietosuoja-asetus, tietosuojalaki, 

asiakastietolaki)   

Hyväksyntätestaukseen on voinut ilmoittautua 

helmikuusta 2018 alkaen. 

Kansalliseen tietosisältöön on voinut tuoda 

ehdotuksia vuodesta 2017 alkaen.



Omakannan OMATIETOVARANTO

Tuotantopilotointi

Tuotantopilotointi alkoi 23.4.2018 Virtuaalisairaala 2.0-

hankkeessa tehdyllä terveyskylän Omapolku-sovelluksella.

Pilotoinnissa käyttäjien erilaisten aktiivisuusmittareiden 

tuottamat hyvinvointitiedot (päivittäinen aktiivisuus, 

askelmäärä ja paino) tallentuvat Terveyskylän Omapolku-

sovelluksen avulla Omakannan Omatietovarantoon. 

Tallennetut hyvinvointitiedot haetaan Omatietovarannosta 

näkyviin Omapolku-sovellukseen ja niitä voidaan katsoa 

myös Omakanta-palvelun kautta.

Pilotointi laajenee kesän jälkeen.



Miten Omatietovaranto muuttaa sosiaali-

ja terveyspalveluja?

• Ammattilainen on auttaa kansalaista tulkitsemaan tietoja, jotka 
hänellä on omasta terveydestä ja hyvinvoinnista.

• Fyysisen läsnäolon tarve vähentyy, mutta muu kontaktointi voi 
lisääntyä

• Kotihoito-ohjeita voi tarkentaa ja kohdistaa paranemisen edetessä

• Etähoito muuttuu ainakin osin itsehoidoksi
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Missä Omatietovarantoa voi hyödyntää? 

Ideointia terveydenhuoltoon

• Pitkäaikaissairauksien seuranta / hoito

• Hoidon / lääkityksen muutokset ilman fyysistä lääkärissä käyntiä

• Etukäteismittaukset ennen vastaanottoa

• Haavahoito, seuranta ja ohjeistus etänä

• Sairauksien ennaltaehkäisy, esim. sydänperäisten oireiden
tunnistaminen “etukäteen”

• Kokonaislääkitys: itsehoitolääkkeet ja rohdokset

• Seksuaaliterveys: intiimiasioiden hoitaminen
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Missä Omatietovarantoa voi hyödyntää? 

Ideointia sosiaalihuoltoon

• Etukäteisarviot ennen sosiaalietuuden hakemista

• Perheen tai yksittäisen autettavan tilanteen etukäteiskartoitus

• Kuljetuspalveluissa käyttäjien matkatarpeiden välitys

• Kotipalvelun piirissä oleville 

• Avun tarpeen kohdentaminen: päivittäin/viikoittain mm. hankittavien 
ruokien sekä lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden tarpeen ilmoitus 
sähköisesti

• Siivous ja vaatehuollon tarpeen ilmoitus

• Muistutuksia / aktivointia
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Missä Omatietovarantoa voi hyödyntää? 

Ideointia kuntoutukseen

• Aiemmin laitoksessa tehdyn kuntoutuksen mahdollistaminen osin 
kotona

• Kotiharjoittelun motivaation lisääminen (muistutukset, aktiivinen 
kontaktointi, harjoittelutavat –pelit / videot)

• Harjoittelumäärien lisääminen, jatkuva seuranta

• Joustavuus: aikataulut asiakkaan ehdoilla 

• Itsenäisyys: Yksilöllisemmät harjoitteet

• Uudet harjoittelutavat (pelit, videot, oppimisympäristöt, yhdessä -
yksin)
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Ideoinnin pohjana on käytetty julkaisua: Salminen, A-L, Heikkala, S. & Stenberg, J-H. (toim.) Etäkuntoutus. Kelan tutkimus, Helsinki 2016. 



Lisätietoja

• Kansalaisille: www.kanta.fi/omatietovaranto

• Sote-ammattilaisille: 
www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/omatietovaranto

• Sovellus- ja järjestelmäkehittäjille:

• www.kanta.fi/phr

• Finnish PHR chat - avoin kommunikointiyhteisö: 
https://chat.fhir.org/login/#narrow/stream/finnish.20PHR
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Asiakkuusvastaava

pirjo.vuorikallas@kela.fi

Kiitos

Uusi ilme 
julkaistaan 12.6.


