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Omakanta aktiivisessa käytössä 

 1,2 miljoonaa käyttäjää (9/2015) 
 2015 aikana yli 870.000 eri käyttäjää 

 7,8 miljoonaa kirjautumista (9/2015) 
 2015 aikana 3,3 miljoonaa kirjautumista 

 volyymi nyt 430.000 kirjautumista kuukaudessa 

 odotus noin 5 miljoonaa kirjautumista tänä vuonna 

 Käyttäjämäärä kasvaa Kanta-palvelujen 

laajentuessa ja Omakannan toimintojen 

monipuolistuessa 

www.omakanta.fi  
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http://www.omakanta.fi/
http://www.omakanta.fi/


Omakanta lyhyesti 

 Kansalaisen Kanta-palvelu 
 Hyödyntää muita Kanta-palveluja - tietoja näkyy niille, joille 

kirjoitettu sähköisiä reseptejä tai joiden terveystietoja tallennettu 

Potilastiedon arkistoon (myös tietojen luovutustiedot)  

 Kaikilla käytössä informaatiot, luovutuskiellot, Kanta-suostumus, 

elinluovutustahto, hoitotahto 

 Kaikki Kanta-palveluihin tallennettu tieto ei näy Omakannassa 

 Henkilökohtainen palvelu yli 18-vuotiaille  

 Suomeksi ja ruotsiksi 

 Tunnistus verkkopankkitunnisteilla, sähköisellä 

henkilökortilla tai mobiilivarmenteella 
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Omakannan kehityksestä yleisesti 

 Kehittämisestä vastaava ryhmä (Kela / THL) 

 Lainsäädäntö vaatii ja rajoittaa sekä mahdollistaa 

 Kehityksen aikatauluja ohjaa vahvasti 

sidosjärjestelmien ja terveydenhuollon testaukset ja 

käyttöönotot 

 Palautetta ja kehitysideoita tulee monesta 

suunnasta 
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Muut kansalliset palvelut ja taustajärjestelmät 

Potilastiedon arkisto 

Potilaskertomus (osastohoidosta yhteenveto ja väliarviot) 

Informointi (yhteisrekisteri + Potilastiedon arkisto) 

Koodistopalvelu 

Koodistot ja terminologiat 

Lomakerakenteet 

Diagnoosit Labrat RTG-lausunnot 

Kriittiset riskitiedot 

SOTE-rekisteri 

Apteekkirekisteri 

A-lääkärintodistukset 

Tiedonhallintapalvelu 

Varmennepalvelut 

Oma-
kanta 

Reseptikeskus 

Lääkeostot 

Sähköiset reseptit Yhteenvetotuloste 

Lokit 

Suostumus (Potilastiedon arkisto) 

Kielto (yhteisrekisteri + Potilastiedon arkisto) 

Omakanta 2015 

VETUMA 

LUOVA (kuolintieto, etu- ja sukunimi) 

Hoitotahto Elinluovutustahto 

Luovutuslokit 

Uusimispyynnöt 

Kielto (sähköinen resepti) 

Punaisella olevat 1.11.2015 alkaen 

IAH-rekisteri 
+ uusi ulkoasu 



 Kehityskohteita (käyttöönoton aikataulu avoin) 
 Sähköisen reseptin informointi ja suostumus, reseptiarkiston 

tietojen näyttäminen ja reseptin voimassaoloajan pidentyminen 

 Lisää arkiston tietoja: todistuksia ja lausuntoja (5 kpl Kelan 

lomakkeita), terveys- ja hoitosuunnitelma, toimenpiteet, 

rokotukset, lääkitys, suun terveydenhuolto, ensihoito, 

lähete/hoitopalaute 

 Muutoksia tulossa: riskit, diagnoosit ja tutkimukset 

 Lääkepakkausselosteet + yleiset terveystiedot 

 Alaikäisten itsensä pääsy palveluun  

 Puolesta asioinnin jatkokehitys 
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Omakannan muut kehityskohteet 



 Muita kehityskohteita, joiden arviointi ja/tai 

toteutuspäätökset vielä kesken 
 epSOS-suostumus (poistunut 6/2014) 

 biopankkisuostumus 

 kansalaisen omien terveystietojen tallennus (PHR-

toiminnallisuudet) 

 terveydenhuollon valinnanvapaus 

 ajanvaraustietojen näyttäminen 

 palveluhakemiston ja asiointitilin integraatiot 

 Kansa-tietosisällöt osaksi Omakantaa 
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Omakanta kehityskohteet 



Julkiset palveluntuottajat 

Muut kansalliset palvelut 

Kanta-palvelut 

Reseptikeskus 

Toimitukset 

Potilastiedon 
arkisto 

Potilaskertomus 

Kuvailutiedot 

Suostumuksenhallinta ja tahdonilmaisut 

Suostumus 
ja kiellot 

Elinluovutus-
tahto 

Hoitotahto 

Koodistopalvelu 

Koodistot ja terminologiat 

Lomakerakenteet 

Apteekit (~800) 

Sairaanhoitopiirit (20) 

Perus-TH (192) 

Yksityiset palvelun-
tuottajat (4000) 

Potilaan keskeiset terveystiedot 

Diagnoosit 

Labrat 

RTG-lausunnot 

Toimenpiteet 

Rokotukset 

Fysiol. mittaukset 

Riskit Lääkitys 

SOTE-organisaatiorekisteri 

Apteekkirekisteri 

Uusimiset Lääkemääräykset 

Lokit 

Lokit 

Terv. ja hoitosuunnitelma 

Tiedonhallintapalvelu 

Varmennepalvelut Terveydenhuollon ammattilaisten rekisteri 

Lääketietokanta 

“Vanhat asiakirjat” 

VETUMA- tunnistaminen 
Oma-
kanta 

Kansalaiset (> 5 000 000) 

K
an

ta
-v

ie
st

in
vä

lit
ys

 

Yli 18 v 

VTJ-tiedot Kelan 
järjestelmissä (LUOVA) 

RoVa 

K
aP

a Kelan 
turvapalvelin 



 Laki mahdollistaa (ei vaadi) tietojen luovutuksen 

alaikäisten huoltajille ja laillisille edustajille 
 Laki ei toistaiseksi mahdollista asiointia täysi-ikäisen puolesta 

 Laki edellyttää, että mikäli alaikäinen on kypsä 

vastaamaan hoidostaan, hän voi kieltää tietojen 

luovuttamisen vanhemmilleen 
 Tieto kypsyydestä tai luovutuskiellosta vanhemmille ei välity 

vielä Kanta-palveluissa, josta Omakanta tiedon saisi 

 Laissa ei ole suoraan määritelty ikärajaa, jota 

nuorempia ei voisi kypsäksi todeta 
 Eteneminen v.2016 tapahtuu STM:n linjauksella 
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Puolesta asiointi Omakannassa 

Lainsäädännöstä 



 Alusta alkaen yksi toivotuimmista 

kehittämiskohteista tulossa vihdoin vuonna 2016! 
 Oletettavaa, että toimintoa käytetään paljon alusta alkaen  

 Kanta-palvelujen ja luultavasti koko Kelan 

ensimmäinen KaPaa hyödyntävä palvelu 

 Palautetta odotettavissa puolesta asioinnin 

rajoituksista pilotointivaiheessa 

 Alaikäistä itseään ei pilotointivaiheessa  

vielä päästetä Omakantaan 
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Puolesta asiointi Omakannassa 



 Toiminnot avataan kaikille Omakannan käyttäjille 
 Ei rajoiteta tiettyyn osaan huoltajia alueen tai käyttäjäryhmän 

perusteella, mutta toiminnot näkyvät vain alaikäisten huoltajille 

 Lapsen tiedot –toiminto kaikille alle 18-vuotiaiden huoltajille 

 Rajalliset toiminnot, mikäli lapsi on täyttänyt 10 vuotta 

 RoVa-yhteys aina, kun valitsee puolesta asioinnin 

 Omakantaa käyttänyt noin 27% kansalaisista 

 Puolesta asioinnin toimintoja 

- käyttää aktiivisesti kolmasosa alle 10v lasten huoltajista? 

- kokeilee kolmasosa alaikäisten lasten huoltajista? 

11 

Puolesta asiointi Omakannassa 

”Pilotointivaihe 2016” 



 Huoltaja voi asioida alle 10-vuotiaan puolesta 
 Huoltaja voi selata terveystietoja, reseptejä ja lokitietoja sekä 

lähettää uusimispyynnön, kuitata informaation ja antaa 

suostumuksen 

 Huoltaja ei voi hallinnoida tai nähdä luovutuskieltoja, 

elinluovutustahtoa ja hoitotahtoa eikä peruuttaa suostumusta  

 Mikäli alle 10-vuotias todetaan kypsäksi ja hän 

haluaa estää tietojen luovuttamisen vanhemmilleen: 
 kielto tehdään terveydenhuollossa olemassa olevalla 

viivästämistoiminnolla, jolloin tiedot eivät näy  

Omakannassa (eivät myöskään potilaalle itselleen) 

 sähköinen resepti kirjoitetaan paperisena 

12 

Puolesta asiointi Omakannassa 

”Pilotointivaihe 2016” 



 10 vuotta täyttäneen puolesta ei voi asioida 
 Huoltaja näkee tällöinkin ne tiedot, jotka muodostuneet 

alaikäisen ollessa alle 10 vuotta, mutta ei voi esimerkiksi 

lähettää uusimispyyntöä tai hallinnoida suostumusta 

 Myös lokitiedoista vain ne, jotka muodostuneet lapsen ollessa 

alle 10-vuotias 
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Puolesta asiointi Omakannassa 

”Pilotointivaihe 2016” 



 Huoltaja tunnistautuu (VETUMA) omilla tunnuksilla Omakantaan 

 Kelan VTJ-tiedoista alle 18-vuotiaiden huollettavien henkilötiedot 

 Omakanta avautuu huoltajan tiedoilla 

 Huoltaja valitsee puolesta asioinnin toiminnon ja listasta 

huollettaviensa joukosta sen, jonka puolesta asioi 

 Yhteys Kelan keskitetyn turvapalvelimen ja kansallisen 

palveluväylän kautta RoVa-palveluun 

 RoValta tieto siitä, onko oikeus asioida valitun henkilön puolesta 

1. Ei oikeutta esim. jos huollettavalla tai jollakin huoltajista turvakielto tai 

huoltajilla huollonjakosopimus (koskien mitä tahansa) 

 Mikäli oikeus on, avataan Omakanta lapsen tiedoilla 

 Takaisin omiin tietoihinsa erikseen tarjotulla toiminnolla 

 Omien tietojen kautta valitsemaan toinen huollettava 
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Puolesta asiointi Omakannassa 

Prosessi lyhyesti 



 Jatkossa tavoite 10-18 –vuotiaiden puolesta asiointi 

ja alaikäisten itsensä pääsy Omakantaan 
 Edellyttää kypsyystiedon ja luovutuskiellon vanhemmille 

välittämistä Kanta-palvelujen kautta terveydenhuollolta 

 Kieltojen hallinta myös alaikäiselle itselle Omakannasta, jos 

kypsäksi todettu 

 Vielä ei päätöksiä esimerkiksi kypsyyden tai kiellon 

kohdentumisesta 
 kaikki tiedot, palvelutapahtuma, yksittäinen asiakirja…? 

 THL:n määrittely kommentoitavana 9/15 
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Puolesta asiointi Omakannassa 

Jatkossa 
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Kysyttävää? 

kanta@kanta.fi 

 

Kiitos! 

 
Sanna Kavén 

Kela, Kanta-palvelut 

projektipäällikkö / IT-erikoisasiantuntija 
Omakannan järjestelmävastaava 

 


