
Kalle Marjokorpi/11.9.2018

OMATIETOVARANTO PILOTTISOVELLUKSEN KEHITTÄJÄN 
KOKEMUKSET JA VINKIT FHIR-TOTEUTUKSESTA & 

INTEGRAATIOSTA



ESITTELY

▪ Kalle Marjokorpi

▪ Solution Architect / Innofactor

▪ MS-teknologia focus

▪ 2 vuotta mukana Terveyskylän kehityksessä arkkitehdin ja kehittäjän 
roolissa



TERVEYSKYLÄ

”Terveyskylä on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä 
erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Tarjoamme tietoa ja tukea kaikille, 
hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Palvelun sisällä toimii 
virtuaalitaloja eri elämäntilanteisiin ja oireisiin.”

Omapolku-palvelukanava ja digihoitopolut

▪ Omapolku on digitaalinen palvelukanava. Omapolku palvelukanavalle 
avautuvat digihoitopolut ovat verkossa toimivia hoito-ohjelmia.

Oppaat ja omahoito-ohjelmat

▪ Terveyskylän oppaat ja omahoito-ohjelmat tarjoavat tietoa, vinkkejä ja 
tukea omahoitoon.



TERVEYSKYLÄN OMATIETOVARANTO-INTEGRAATIO

Käyttötapaukset

▪ Potilaskäyttäjä liittää/luvittaa oman laitteen (esim. sykemittari) käyttöliittymän kautta 
Terveyskylään

▪ Potilaskäyttäjä antaa suostumuksen tietojen siirtämiseen Omatietovarantoon 
käyttöliittymän kautta

▪ Lupatietojen antamisen jälkeen aktiivisuus, hikiliikunta ja painotiedot siirtyvät integraation 
kautta Terveyskylään ja Omatietovarantoon

▪ Potilaskäyttäjä näkee Terveyskylässä Omatietovarantoon siirretyt tiedot käyttöliittymän 
kautta 



KOKONAISARKKITEHTUURI

Arkkitehtuuri

▪ Terveyskylän arkkitehtuuri muodostuu 
mikropalvelukomponenteista

▪ Azure PaaS sovelluksia

▪ Microsoft teknologia

▪ Kolmannen osapuolen integraatioalusta 
tuottaa FIHR-muotoisen hyvinvointidatan 
Terveyskylään
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MITEN VALMISTAUTUA OTV-INTEGRAATIOTOTEUTUKSEEN
▪ REST-rajapintojen käyttäminen (OTV Resource Server)

▪ Kannattaa tutustua etukäteen OAuth 2.0 Protocol
Flow:hon (https://oauth.net/2). Oauth2.0 protokollaa 
hyödynnetään Omatietovarannossa. Opettele käsitteet:

▪ Authorization Server

▪ Authorization Code

▪ Access / Refresh Token

▪ Resource Server

▪ Client sertifikaatin käyttö 
(Hyvinvointisovelluspalveluvarmenne)

▪ Palvelinvarmenteella varmistetaan tunnistettu 
ja salattu TLS-yhteys OTV:n suuntaan

▪ Varmenne on voimassa 2 vuotta

▪ Client sertifikaattia tarvitaan, kun Resource 
Serveristä haetaan/lähetetään 
hyvinvointitietoja sekä Authorization Serveriltä 
Tokenin haku

▪ Selvitä liityntäpisteet, mistä otetaan yhteys 
OTV:n Resource ja Authorization Servereihin.

▪ Terveyskylän 
mikropalveluarkkitehtuurista johtuen 
liityntäpisteitä oli useita

▪ Liityntäpisteet voivat käyttää samaa 
palvelinvarmennetta 

▪ FIHR tietomalleihin tutustuminen

▪ Finnish PHR

▪ https://simplifier.net/FinnishPHR (sanomaesimerkit 
etusivun Examples linkin kautta)

▪ HL7 FIHR Implementaatio-ohje

▪ https://simplifier.net/guide/FinnishPHRImplementation
GuideAT (löytyy myös sanomaesimerkit)

▪ Projektin alussa kaivattiin sanomaesimerkkejä. Kaikkia 
esimerkkejä ei ollut silloin saatavilla, nyt tilanne on parempi. 

▪ Simplifierin profiilikohtaiset kuvaukset ovat kattavasti 
dokumentoituja, mutta varsin raskaita lukea läpi. 
Sanomaesimerkit koettiin hyödyllisemmiksi.

https://oauth.net/2
https://simplifier.net/FinnishPHR
https://simplifier.net/guide/FinnishPHRImplementationGuideAT


MITEN VALMISTAUTUA OTV-INTEGRAATIOTOTEUTUKSEEN? 
(JATKUU)

▪ Hyväksymiskriteerit tulee täyttää jo siinä vaiheessa kuin 
hakee hyväksyntätestaukseen (AT-ympäristön käyttö)

▪ Tutustu heti alussa THL:n hyväksyntäkriteerit 
Exceliin. Kriteeristö on varsin laaja. Läpikäyntiin ja 
täyttämiseen kannattaa varata aikaa. Kriteerit 
olivat paikoin tulkinnallisia.

▪ VRK:lta palvelinvarmenne voidaan hakea, kun Kela on 
hyväksynyt sovelluksen hyväksyntätestaukseen

▪ Varmennepyyntö (CSR): OID-koodi = Kelan 
muodostama organisaation tunniste 
(OU=Kanta/[OID-koodi])

▪ Varmennepyyntö (CSR): serialNumber = [OID-
koodi]

▪ Varaudu, että varmenteen hakuprosessissa voi 
mennä useita päiviä

▪ Huomio toteutuksessa, että OTV:n AT ja tuotantoympäristö 
edellyttävät Client Sertifikaatin käyttämistä (Resource ja 
Authorization-palvelut/Token)

▪ Tutustu ja aloita toteutus käyttäen OTV Sandbox-
ympäristöä. Huomio, että Sandbox-ympäristö ei vastaa 
täysin kaikilta osin AT/Tuotanto-ympäristöä

▪ Sandbox ympäristössä ei edellytetä Client 
sertifikaattien käyttöä

▪ Authorization, Token ja Resource Servereiden 
endpoint-osoitteiden osalta Sandbox ja AT-
ympäristöissä on eroavaisuuksia

▪ OTV:n Sandbox-ympäristöä ei välttämättä päivitetä 
samaa tahtia kuin AT-ympäristöä

▪ Sandbox-ympäristön itsepalvelusivustolla ollut 
ongelmia (mm. jo luodun Clientin tietoja ei pääse 
muokkaamaan)

▪ HAPI-FHIR Sandbox-ympäristön Resource Server

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

▪ HAPI-FHIR työkalu ei välttämättä ole ajan 
tasalla uusimpien muutoksien osalta. 
Varmista rajapinnan käyttö HL7:n sivuilta 
https://www.hl7.org/fhir/http.html

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

