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Tuotantopilotti alkoi
huhtikuussa 2018

• Ensimmäinen kansallinen
pilottisovellus: Terveyskylän
Omapolku

Lokakuusta 2018 lähtien

• Palvelu käytettävissä kaikilla 
yli 16-vuotiailla kansalaisilla 
Terveyskylän Omapolku-
sovelluksella

Vuosi 2019

• Palvelun jatkokehitystä
pohjautuen uusien
hyvinvointisovellusten
tarpeisiin

Miten Omatietovaranto on edennyt?



Omatietovarannon tilanne, tuotantokäyttö

 Palveluun hyväksytyt sovellukset (sovellusluettelo):

 Terveyskylän Omapolku

 Tuotannossa olevat tietosisällöt:

 Päivittäinen kohtuullisen ja raskaan liikunnan määrä minuutteina

 Päivittäinen askelmäärä

 Paino
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https://www.kanta.fi/omatietovaranto-sovellusluettelo


Sandbox- ja AT-ympäristö

 Sandbox-ympäristö

 Viedään aina uusimmat profiiliversiot niin pian kuin mahdollista

 Päivitetty 28.5.2019

 AT-ympäristö (sovellusten hyväksyntätestaus) 

 Seuraava alustan versiopäivitys 25.9.2019

 Liittyvien softien uusien profiilien päivitystä tarpeen mukaan

 Tuotantoympäristön päivitys 16.10.2019
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Tuotantopäivitys lokakuussa

 Access token -pyyntöön tulee pakolliseksi parametriksi state

 luku 5.2.2 PHR Authorization Guide 

https://www.kanta.fi/documents/20143/91486/PHR+authorization.pdf/9fdb

48d0-a6c8-0bc6-10ab-35495ca030b4

 Jatkossa, jos haluaa, että OTV-alusta palauttaa id-tokenin token-

pyynnön vastauksessa, niin voi pyytää scopea rekisteröitäväksi 

sovellukselle

 Lisätään Observationille tuki useammalla codella hakemiselle

kanta.fi/phr5

https://www.kanta.fi/documents/20143/91486/PHR+authorization.pdf/9fdb48d0-a6c8-0bc6-10ab-35495ca030b4


Tietosisällöt

 Uusimmat versiot Omatietovarannon tietosisällöstä löytyvät 

Simplifier:sta

 Omatietovarannon tuetut toiminnallisuudet näkyvät Capability

Statementissa
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https://simplifier.net/FinnishPHR/~resources?fhirVersion=STU3&sortBy=LastUpdateDate_desc
https://simplifier.net/finnishphr/capabilitystatement3


Vuoden 2019 tehtävät

 Palvelun tuotannon ylläpito ja siihen liittyvät tehtävät

 Jatkuvaa työtä

 Tietosisällön laajentaminen hyvinvointisovellusten tarpeiden 

pohjalta

 Jatkuvaa työtä

 HL7 FHIR R4-versioon siirtyminen

 Suunnitelma on valmis (esitellään tässä kokouksessa)

 Luvitusten ja luvituskäyttöliittymän jatkokehitys

 Työn alla

 Useamman mittauksen yhtäaikainen tallennus (bundle)

 Ei ehditä viedä tuotantoon 2019
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Vuoden 2019 tehtävät

 OTV-alustan palauttaman hakutulosten järjestäminen

 Edistetty mittausajankohdan osalta

 Ei välttämättä valmistu 2019

 Käyttäjän suostumus, että sote-ammattilainen voi hyödyntää 

hyvinvointitietoja hoidon/palveluiden antamisen yhteydessä

 Toiminnallista määrittelyä edistetty, mutta jätetty odottamaan 

asiakastietolakia

 Teknistä määrittelytyötä edistettäneen, mutta odottaa asiakastietolakia 

 Tekninen toteutus asiakastietolain hyväksymisen jälkeen

 Ammattilaissovellusten sertifiointikriteerit

 Edistetty, mutta jätetty odottamaan asiakastietolakia
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Tietoa Omatietovarannosta

 Yleistä Omatietovarannosta

 Kansallinen tietosisältö

 Tietosisällön kehittäminen

 Kokeiluympäristö (sandbox)

 Sovelluksen liittäminen Omatietovarantoon

 Zulipin kautta voi avata keskustelun tai sitten voi olla yhteydessä 

kantakehitys@kanta.fi -sähköpostilla
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https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/omakannan-omatietovaranto
https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/tietosisalto
https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/tietosisallon-kehittaminen
https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/tarkeaa-tietoa-kehittajille
https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/sovelluksen-liittaminen-omatietovarantoon
https://chat.fhir.org/#narrow/stream/179222-finnish-PHR
mailto:kantakehitys@kanta.fi


Kiitos
kanta.fi/hyvinvointitiedot
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