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Käyttötarkoitus Omatietovarannossa

• Kaikki käsiteltävät tietosisällöt viedään Jiraan

• Kun halutaan tuoda asia käsittelyyn PH SIGiin, tehdään asiasta Jira-tiketti 2vkoa ennen kokousta

• Tietosisältöjen kuvaukset ja projektit linkitetään Jira-tikettiin

• Kommentointi voi tapahtua PH SIG kokousten lisäksi myös Jirassa

• Tukee tietosisältöjen kehittämisprosessin vaiheiden etenemistä

• Esiarviointi (initial review)

• Esittely (presentation)

• Katselmointi (official review)

• Mahdollistaa tiedon kulun ja tietosisältöjen jakamisen kaikille ennen käsittelyä HL7 sivujen lisäksi

• Jiran statuksen päivityksestä vastaa Kelan administraattori, ei tiketin tekijä

• Ongelmatilanteissa ota yhteys kantakehitys@kanta.fi
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Käytön aloitus

• Käyttäjätunnukset:

• Rekisteröidy osoitteessa https://yhteistyotilat.fi/wiki08/login.action
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Rekisteröitymissivu



Jiran kirjautumisikkuna

• Siirry sitten Jiran kirjautumissivulle: 

https://opensource.thl.fi/jira/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=104

• Jira-projekti on avoinna kaikille rekisteröityneille
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Jira kirjautumisikkuna



Omatietovarannon Jiran etusivu



Pyynnön lisääminen 1/2
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Tehtävätyyppi: Valitse haluatko 

esiarvioinnin (Initial review), tietosisällön 

esittelyn (Presentation) vai varsinaisen 

katselmoinnin (Official review)

Aihe: Vapaamuotoinen teksti, 

mielellään profiilin ja/tai resurssin nimi

Vastuussa: jätä oletukseksi ’Automatic’ 

Prioriteetti: oletus Trivial

Application name: Sovelluksesi nimi 

tai muu lyhyt kuvaus (250 merkkiä)

Organization: Edustamasi  tai 

sovellusta kehittävän yrityksen nimi

Eräpäivä: voit itse asettaa eräpäiväksi 

PH SIG kokouksen, jossa tietosisältösi 

käsitellään tai jättää tyhjäksi, jolloin se 

osoitetaan seuraavaan mahdolliseen



Pyynnön lisääminen 2/2
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Kuvaus: Kerro mitä 

valitsemasi 

tehtävätyyppi sisältää. 

Mitä resursseja ja/tai 

profiileja haluat 

käsiteltävän. Kuvaa 

myös tietojen 

käyttötarkoitusta (use

case). Lisää linkki 

mahdolliseen 

projektiisi.

Liite: lisää tarvittavat 

liitteet

Asiasanat: Voit lisätä 

avainsanoja hakujen 

helpottamiseksi – ei 

pakollinen 



Tehtävien tilat (workflow)
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• Uusi tiketti menee ’To Do / Työjono’ tilaan

• Administraattori vaihtaa tilan ’In Progress / Käynnissä’ kun tehtävä on keskeneräinen ja käsittelyssä

• Administraattori muuttaa tilan ’Done / Valmis’ kun tietosisällön katselmointi on suoritettu hyväksytysti



Pyynnön kommentointi ja käsittely

• PH SIG kokousten jälkeen päivitetään kommenteilla tiedot tikettiin

• Käytetään Assign-toimintoa, jolla nähdään kenellä tehtävä on 
käsittelyssä / keneltä odotetaan lisätietoa.

• Tehtävätyyppiä voidaan tarvittaessa muuttaa (esim. Presentation > 
Official Review) 
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Taustamateriaalia

• Omakannan Omatietovarannon (PHR) 

• Tietosisällön kuvaus:

- http://www.kanta.fi/en/web/ammattilaisille/tietosisalto

- https://simplifier.net/FinnishPHR

• Tietosisällön käsittelyprosessista tarkemmin:

- http://www.kanta.fi/en/web/ammattilaisille/tietosisallon-kehittaminen
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Kiitos
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