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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 hetun loppuosa on valittava 9xx –avaruudesta (esim 110598-
907N)

• 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/


Oauth2.0
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OAuth 2.0

• https://oauth.net/2/

• Näillä kalvoilla käydään läpi Authorization code –flow Sandbox-ympäristössä

• Flown askelet ovat:

• Pyydä käyttäjää antamaan lupa

- Käyttäjä tunnistautuu

- Käyttäjä antaa luvan

- Sovellus saa paluusanomana koodin

• Koodilla pyydetään access_token (ja optionaalisesti refresh_token)

- 1. tokenpyynnön jälkeen tokenin voi uusia refresh_tokenilla ilman että käyttäjää käyttää 
antamassa lupaa

• FHIR-kutsut voi tehdä yhdellä tokenilla koko tokenin voimassaoloajan
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https://oauth.net/2/


”Kansalaissovellus palvelinbackendillä”
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• 2. Confidential client for personal use

• Palvelimelle asennettava sovellus, esimerkiksi 
nettipalvelu, joka on suunnattu kansalaisille.

• Kansalaissovellukset käyttävät authorization code –
flowta, jota on mahdollista simuloida Sandboxissa

Confidential
client for 
personal use

Authorization
server

Resource 
server

Web browser User 
authentication
server

User



Tunnukset ja clientin
rekisteröinti
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Tunnusten luonti Sandboxiin

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

• Tunnus jolla voi luoda clientkonffin
ja editoida clientteja

• Potilas muodostetaan sovelluksen 
luvituksessa
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https://fhirsandbox2-auth.kanta.fi/phr-authserver-sandbox/registeruser


ADMINLOGIN

• Sovelluksen tietojen ylläpitoa varten on toinen login-sivu, jonne voi 
tunnistautua luoduilla tunnuksilla

• Linkit yms ovat myös ohjesivulla

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

• Kirjautumisen jälkeen mene itsepalvelu-
rekisteröintisivulle
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Lisää uusi client
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Rekisterinröintisivu
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Sovelluksen käyttöluvat
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Valitse sovelluksen tunnistustapa
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Mitä tietoja tarvitaan 

rekisteröintivaiheessa sandboxissa?

• Client name

• Markkinointinimi, näkyy myös käyttäjälle eri paikoissa (soveluskauppa, Omakanta, sovellusluettelo kanta.fi:ssä)

• Client id

• Sovelluksen yksilöintitunnus, voi olla vaikkapa satunnainen UUID. Myös Kela voi antaa tunnuksen sovellukselle. 
Hiekkalaatikossa säyttöliittymä generoi sen.

• Redirect URI

• URI, johon auktorisointipalvelin ohjaa selaimen auktorisoinnin jälkeen

• Scopes

• Mihin PHR-tietoihin tarvitaan oikeuksia (ja mitä oikeuksia). Toimii resurssityypeittäin + joukko teknisiä scopeja.

• Yhteystiedot ja muut hallinnolliset tiedot
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Rekisteröinnin jälkeen

• Ota talteen id, secret jne

• ID:llä ja secretillä voi tehdä 
tokenpyynnöt
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Auktorisointi Sandboxissa
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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


Auktorisointikutsu

• https://fhirsandbox2-auth.kanta.fi/phr-authserver-
sandbox/authorize?response_type=code&client_id=012546ad-667b-4370-
95bc-
ab0af9a5f751&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&state=b5de575e

• Response_type = code eli halutaan auktorisointikoodi

• Client_id = rekisteröity democlient

• Redirect_uri = http-enkoodattuna http://localhost joka rekisteröitiin 
democlientin urliksi

• Ei secrettiä mukana, tämän pyynnön tekee loppukäyttäjän selain 
todellisuudessa!

22

https://fhirsandbox2-auth.kanta.fi/phr-authserver-sandbox/authorize?response_type=code&client_id=Client123&redirect_uri=http://localhost&state=b5de575e
http://localhost/


Sandboxin demotunnistussivu

• Simuloi sitä, että käyttäjä 
tunnistautuu suomi.fi-palvelussa

• Tunnistautuminen luo 
pseudonyymin

• Käytä aina testihetuja (100598-
9159)
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Sovelluksen luvan kuittaaminen

• Tunistuksen jälkeen lupa 
kuitataan

• Sivulla näkyy rekisteröintitiedot, 
tässä tapauksessa ei ole 
reksiteröity esim. kuvausta tai 
ylläpito-osoitetta
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Auktorisointikoodin paluusanoma

• Auktorisointi ohjaa käyttäjän 
selaimen takaisin rekisteröityyn 
uudelleenohjausosoitteseen
(esimerkissä http://localhost)

• Osoite sama kuin 
auktorisointipyynnössä

• Mukana code, jolla saa 1. access
tokenin ja state, joka lähetettiin 
pyynnössä

• Esimerkissä ei localhostin portissa 
80 ole GET-pyyntöjä kuuntelevaa 
sovellusta, joten selain näyttää 
404
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Token-pyyntö
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Access tokenin hakeminen

• 1. access token pyydetään auktorisointikoodin avulla

• Tällöin grant_type on ”authorization_code”

• 2. … n. token pyydetään refresh tokenin kanssa

• Tällöin grant_type on ”refresh_token”

• Ja coden sijaan annetaan edellisessä vaiheessa saatu 
refresh_token
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1. Tokenpyyntö (curl, vastaavasti myös 

ohjelmilla)

• curl -H "Accept: application/json" 
-u 012546ad-667b-4370-95bc-ab0af9a5f751:MqJe2U27WQKXFGyy-
VTouKUYqcJTjtFejTTFyIkCVZxtsbtOHlIsR0QH8ZjQojsM46J9PWTF0
sJ4f9BABLNYfg 
-k https://fhirsandbox2-auth.kanta.fi/phr-authserver-sandbox/token 
-d 'grant_type=authorization_code&
code=SJ2DlI&
redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&
state=foobar&
client_id=012546ad-667b-4370-95bc-ab0af9a5f751'
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Basic auth eli clientid:secret

Paluuviestin 

code
Rekisteröity 

uudelleenohjausosoite,

Ei kuitenkaan tehdä ohjausta 

vaan token on responsessa

State, joka 

palautetaan vastauksessa



Response

• {"access_token":"eyJraWQiOiJyc2ExIiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.eyJzdWIiOiJjMTJhODQ4NC1hMDkxLTQ2ZTYtO
WU2My1kZmRkN2M2ZTZhNWUiLCJhenAiOiIwMTI1NDZhZC02NjdiLTQzNzAtOTViYy1hYjBhZjlhNWY3NTEiL
CJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvZmhpcnNhbmRib3gyLWF1dGgua2FudGEuZmlcL3Boci1hdXRoc2VydmVyLXNhb
mRib3hcLyIsImV4cCI6MTUyNjA0ODY2OCwiaWF0IjoxNTI2MDQ1MDY4LCJqdGkiOiI2NWZlMTAzZC00NGJkL
TQ1OGEtYmI1My0wNzQzNjkwNjVkNzEifQ.wS-jdBB8-2cE2xVlPRNLPQN7t08RC-
J_iCXFnkeNFanv4H8OYhs2TXqSba5TNCsNoz9sJic3c2e8IIi8IjiZSoMr7m83jL4kqG8MC68a9DtV3kwxfrVbeItX
gjpy-wz_wKBD21t4wVqoNp6fJt6t7DN8MAPQDPlBj334KY8ZMjU",

• "token_type":"Bearer",

• "refresh_token":"eyJhbGciOiJub25lIn0.eyJqdGkiOiJiOTJiYTM4ZC01ZDEzLTQzNTYtYjRhZi1kZTFhZjAwM2NiZ
TcifQ.",

• "expires_in":3599,

• "scope":"patient/Observation.read offline_access patient/Observation.write",

• "sub":"c12a8484-a091-46e6-9e63-dfdd7c6e6a5e",

• "state":"foobar"}
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2. tokenpyyntö

• curl -H "Accept: application/json" 
-u 012546ad-667b-4370-95bc-ab0af9a5f751:MqJe2U27WQKXFGyy-
VTouKUYqcJTjtFejTTFyIkCVZxtsbtOHlIsR0QH8ZjQojsM46J9PWTF0
sJ4f9BABLNYfg 
-k https://fhirsandbox2-auth.kanta.fi/phr-authserver-sandbox/token 
-d 'grant_type=refresh_token&
refresh_token=eyJhbGciOiJub25lIn0.eyJqdGkiOiJiOTJiYTM4ZC01Z
DEzLTQzNTYtYjRhZi1kZTFhZjAwM2NiZTcifQ.&
state=foobar&
client_id=012546ad-667b-4370-95bc-ab0af9a5f751'
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Basic auth eli clientid:secret

Eri grant type

Refresh token

State, joka 

palautetaan vastauksessa



Response, uusi token ja uusi refresh

token

• {
"access_token":"eyJraWQiOiJyc2ExIiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.eyJzdWIiOiJjMTJhODQ4
NC1hMDkxLTQ2ZTYtOWU2My1kZmRkN2M2ZTZhNWUiLCJhenAiOiIwMTI1NDZhZC0
2NjdiLTQzNzAtOTViYy1hYjBhZjlhNWY3NTEiLCJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvZmhpcnNh
bmRib3gyLWF1dGgua2FudGEuZmlcL3Boci1hdXRoc2VydmVyLXNhbmRib3hcLyIsImV
4cCI6MTUyNjMwODMwMywiaWF0IjoxNTI2MzA0NzAzLCJqdGkiOiI5YjM3ZTY3OS1m
OTNmLTQ5MzctODRjYy1lZjg3OGFlNjkxZDAifQ.DOx5Rzt9WPVtuSjQPtX6SYcj8E3BH
wQ8Rl_Vwz6zDICo0EPRsUGaye-
XKyfrT6VReznJOGIH5bJPtJVBV06OuUsxRqkNYbqZ91ZZBkHcYxlVF8VUkvF3aSWKy
cb1mVM8k-pzFQrvdSSXNKKCvhEer7gQLW7hVpIiVEXGwXAi9Dc",
"token_type":"Bearer",
"refresh_token":"eyJhbGciOiJub25lIn0.eyJqdGkiOiJiOTJiYTM4ZC01ZDEzLTQzNTYtYj
RhZi1kZTFhZjAwM2NiZTcifQ.",
"expires_in":3599,
"scope":"offline_access patient/Observation.read patient/Observation.write",
"sub":"c12a8484-a091-46e6-9e63-dfdd7c6e6a5e",
"state":"foobar”
}
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Resurssipyyntö tokenin 
kanssa
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Tallennus auktorisoinnin kanssa

• Sandboxissa FHIR-palvelimelle voi Authorization code-flowssa
lähettää resurssipyynnön https://fhirsandbox2.kanta.fi/phr-
resourceserver/baseStu3/ osoitteseen

• Pyynnössä Authorization-headerina edellä saatu access token

• Muutoin pyynnöt FHIR-standardin ja capability statementin
mukaisesti!
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https://fhirsandbox2.kanta.fi/phr-resourceserver/baseStu3/


Resurssin tallnneus
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POST https://fhirsandbox2.kanta.fi/phr-resourceserver/baseStu3/Observation HTTP/1.1

Accept-Encoding: gzip,deflate

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer

eyJraWQiOiJyc2ExIiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.eyJzdWIiOiI2YTliNTk4ZC0yZmU0LTRhNWQtYjE3Yi05N2U4ZDUzOTYwZmIiL

CJhenAiOiJUSU1JU1NMIiwiaXNzIjoiaHR0cHM6XC9cL2ZoaXJzYW5kYm94Mi1hdXRoLmthbnRhLmZpXC9waHItYXV0aHN

lcnZlci1zYW5kYm94XC8iLCJleHAiOjE1MjYzMDgxODcsImlhdCI6MTUyNjMwNDU4NywianRpIjoiMzdmN2FkYWMtYzY3Ni0

0MjkwLWI1OTctYTU0NDRhMzIyM2Q2In0.gjJ1dRmUgj_HUg5V0NTcNQEARQMzEjypZswQ297b1RiY-

xCT9ijiic8zBHlnj63g7d90KXVe7l-rdeA8I5-

Xn_0K0stzA2XxAQfb0nK0WC_8VwBqQvIYPGSFOxsp4RGLl9PyF8EX4X16LqFAcQD7dq5iyveTE1PdnQit1a7P7FI

{

"resourceType":"Observation",

"meta":{

"profile":[

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

],

"security": [

{

…

Headerit

Request body

Access token



Kiitos

Eeva Turkka
Software architect
eeva.turkka@citrus.fi
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