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Mikä on Sandbox

• Sandbox on Kanta PHR:n avoin kehitys- ja kokeiluympäristö, jota voi 
käyttää itsenäisesti

• Sandboxin sovellukset noudattavat Kanta PHR: toimintoja, 
esimerkiksi FHIRin osalta tuettuina ovat samat resurssit kuin 
”oikeassa” Kanta PHR:ssä

• Ympäristöä voi käyttää kehittämiseen ja kokeiluun vapaasti



Reunaehtoja

• Ympäristössä ei saa käyttää oikeiden henkilöiden henkilötunnisteita, 
eli hetut on valittava 9xx -avaruudesta

• Oikeaa henkilötietoa ja potilastietoa ympäristöön ei saa tallentaa

• Tiedon säilymistä ei taata ja koska tunnistamatonta sandboxia voi 
käyttää vapaasti, voi joku muukin käyttää tietoja jos sattuu tietämään 
pseudonyymin

• Virallisia julkaistuja profiileja ei saa ylikirjoittaa, mutta näiden rinnalle 
voi tehdä omia testiprofiileja
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Kanta.fi sivuston ohjeet löytyvät 

englanninkieliseltä sivustolta

• http://www.kanta.fi/en/web/ammattilaisille/tarkeaa-tietoa-kehittajille



Ympäristöt
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Sandboxit

Sandbox 1: http://fhirsandbox.kanta.fi/phr-resourceserver/baseStu3/

- Vain resurssipalvelin

- Resurssihakuja ja tallennuksia voi kokeilla käyttöliittymällä

Sandbox 2: 

https://fhirsandbox2.kanta.fi/phr-resourceserver/baseStu3/

https://fhirsandbox2-auth.kanta.fi/phr-authserver-sandbox/

Resurssipalvelin ja auktorisointipalvelin
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http://fhirsandbox.kanta.fi/phr-resourceserver/baseStu3/
https://fhirsandbox2.kanta.fi/phr-resourceserver/baseStu3/
https://fhirsandbox2-auth.kanta.fi/phr-authserver-sandbox/


Resurssipalvelin ilman 
tunnistusta
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FHIR-palvelin

• FHIRin REST-Crudin mukaiset toiminnot

• Create

• Read

• Update

• Delete

• Search

https://www.hl7.org/fhir/http.html
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http://fhirsandbox.kanta.fi/phr-resourceserver/baseStu3/

https://www.hl7.org/fhir/http.html


Käyttöliittymä
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http://fhirsandbox.kanta.fi/phr-resourceserver-ui/



Potilaan lisääminen – ei tunnistusta

• Luo uusi uuid. Verkossa on sivustoja, version 4 satunnaisuuid käy

• 91db836a-b62a-49af-8e7a-a94ed90a41d5

Potilas lisätään poikkeuksellisesti UPDATE-pyyntönä, jolloin resurssille 
saa määrättyä uuidin. Tähän uuidiin viitataan myöhemmin mittauksista.
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{

"resourceType": "Patient", 

"id": "91db836a-b62a-49af-8e7a-a94ed90a41d5",

"meta": {

"profile": [ "http://phr.kanta.fi/StructureDefinition/fiphr-patient-stu3" ] 

},

"identifier": [ { "system": "urn:ietf:rfc:3986", "value": "91db836a-b62a-49af-8e7a-a94ed90a41d5" } ], 

"active": true

}
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Käyttöliittymästä näkee esimerkkikutsun
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Potilaan tallennus

Request

PUT http://fhirsandbox.kanta.fi/phr-

resourceserver/baseStu3/Patient/4813f08b-beea-4007-a7dc-

033c072d0293?_format=json&_pretty=true

Request Headers

Accept-Charset: utf-8 

Accept: application/fhir+json;q=1.0, 

application/json+fhir;q=0.9 

User-Agent: HAPI-FHIR/2.4 (FHIR Client; FHIR 

3.0.1/DSTU3; apache) 

Accept-Encoding: gzip

Content-Type: application/fhir+json; charset=UTF-8 
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http://fhirsandbox.kanta.fi/phr-resourceserver/baseStu3/Patient/4813f08b-beea-4007-a7dc-033c072d0293?_format=json&_pretty=true


Vastaus

Response
HTTP/1.1 200 OK 

Response Headers X-Powered-By: Servlet/3.1 

X-Powered-By: HAPI FHIR 3.2.0 REST Server (FHIR 

Server; FHIR 3.0.1/DSTU3) 

ETag: W/"1" 

Location: http://fhirsandbox.kanta.fi/phr-

resourceserver/baseStu3/Patient/4813f08b-beea-

4007-a7dc-033c072d0293/_history/1 

Content-Language: en-US 

Date: Mon, 16 Apr 2018 07:13:17 GMT 
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Mittaustuloksen 

lisääminen potilaalle

• Esimerkkiresurssit löytyvät 
Simplifierista

• Edellä luotu potilas-viittaus 
lisätään subject-kenttään 

• Myös mittauksen tekijä on 
potilas itse

• valueQuantityyn (tai vastaavaan 
value-tyyppiseen tietoon) 
lisätään mittaustulos
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{
"resourceType": "Observation",

"meta": {

"profile": [

"http://phr.kanta.fi/StructureDefinition/fiphr-bodyweight-stu3"

]

},

"language": "fi",

"text": {

"status": "generated",

"div": "<div>Code: Body weight (29463-7)<br />Time: 20.11.2017 11:46<br />Result: 78 kg</div>"

},

"identifier": [

{

"system": "urn:ietf:rfc:3986",

"value": "urn:uuid:3aa26139-13ed-4f2a-bdf4-11dd5fd40f0f"

}

],

"status": "final",

"category": [

{

"coding": [

{

"code": "vital-signs",

"system": "http://hl7.org/fhir/observation-category"

}

]

}

],

"code": {

"coding": [

{

"code": "29463-7",

"display": "Body weight",

"system": "http://loinc.org"

}

]

},

"subject": {

"reference": "Patient/91db836a-b62a-49af-8e7a-a94ed90a41d5"

},

"effectiveDateTime": "2017-11-20T11:46:00+02:00",

"issued": "2017-11-20T11:46:00+02:00",

"performer": [

{

"reference": "Patient/91db836a-b62a-49af-8e7a-a94ed90a41d5"

}

],

"valueQuantity": {

"value": 78,

"unit": "kg",

"system": "http://unitsofmeasure.org",

"code": "kg"

}

}



Omat profiilit

• Jokaisessa resurssissa on viitattava profiiliin

• Profiili ludoaan sandboxiin tallentamalla sinne StructureDefinition-
tyyppinen resurssi, jossa on tallennettuna profiilin rajaukset

• Resurssi on tallennettava json-muotoisena ja siinä on oltava mukana 
snapshot-osio, jota validointi hyödyntää

• Statuksen tulee olla experimental draft

• Profiileihin viitataan urlilla ja sen alun pitäisi olla http://phr.kanta.fi ja 
loppuosan ei pidä alkaa fiphr, joka on varattu hyväksytyille virallisille 
profiileille
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http://phr.kanta.fi/


Esimerkki
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{

"resourceType":"StructureDefinition",

"id":"test1-patient-stu3", 

… 

"url":"http://phr.kanta.fi/StructureDefinition/test1-patient-stu3",

… 

}



Työkaluja käyttöliittymän lisäksi

• Postman –plugin selaimeen, jolla voi lähettää fhir-pyyntöjä

• Curlilla voi kätevästi lähettää .json-tiedostoja

• Resurssit ovat jsonia, joten json-editorista tai ainakin ymmärtävästä 
työkalusta on apua
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Resurssipalvelin tunnistuksen 
kanssa
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Tunnistautuminen Oauthilla

• Tunnistavassa sandboxissa on käytössä OAuth2.0 tunnistus

• Sandbox-clientit voivat käyttää Authorization code –flowta ja client
secret –tunnistusta

• Ideana on, että sovellus ohjaa käyttäjän tunnistautumaan ja 
antamaan luvan sovellukselle käyttää käyttäjän tietoja

• Tällä luvalla sovellus voi esimerkiksi tallentaa ja hakea tietoa.

• https://fhirsandbox2-auth.kanta.fi/phr-authserver-sandbox/
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Resurssipyynnöt tokenin kanssa

• Luvan saanut sovellus saa käyttöönsä access tokenin

• Access tokenin kanssa sovellus voi lähettää resurssipyynnön fhir-
palvelimelle lisäten Authorization-headeriin tokenin

• FHIR-palvelin tokenin tietojen perusteella tarkastaa onko 
sovelluksella lupa kyseiseen pyyntöön, esimerkiksi tallentaa viitatulle 
potilaalle tietoja

• https://fhirsandbox2.kanta.fi/phr-resourceserver/baseStu3/

• Ei vastaa ilman access tokenia
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Ohjeet tunnistavan Sandboxin käyttöön

• Sandboxille on oma auktorisointiopas Kanta.fi-sivuilla

• Käyttäjätunnusten itserekisteröinti

• https://fhirsandbox2-auth.kanta.fi/phr-authserver-
sandbox/registeruser

• Tunnistuksesta lisää ensi kerralla

• Mistä aiheista haluatte kuulla tarkemmin?
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https://fhirsandbox2-auth.kanta.fi/phr-authserver-sandbox/registeruser


Avoimia FHIR-kirjastoja ja työkaluja 

alkuunpääsemiseksi

• Hapi, java-toteutus FHIRille, sisältää mm. palvelimen, clientin ja 
paljon muuta: http://hapifhir.io/

• Spark, .NET FHIR-palvelin: https://github.com/FirelyTeam/spark

• Fhir.js on JavaScript –fhir-clientti: https://github.com/FHIR/fhir.js

• Rubylle fhir-client: https://github.com/fhir-crucible/fhir_client

• Lisäksi paljon toteutuschattia on chat.fhir.org:issa (kaikille kehittäjille 
tutun Stackoverflown lisäksi) https://chat.fhir.org/
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http://hapifhir.io/
https://github.com/FirelyTeam/spark
https://github.com/FHIR/fhir.js
https://github.com/fhir-crucible/fhir_client
https://chat.fhir.org/


Kiitos

Eeva Turkka
Software architect
eeva.turkka@citrus.fi
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