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10.11.2021

Sandbox-, AT-, ja tuotantoympäristö

 Sandbox-ympäristö

 TK2.5 päivitetty

 TK2.5-FIX1-paketin päivitys 17.11.2021

 AT-ympäristö (asiakastestaus, sovellusten yhteistestaus) 

 TK2.5 päivitetty

 TK2.5-FIX1-paketin päivitys 17.11.2021

 Tuotantoympäristö

 TK2.5 päivitetty

 TK2.5-FIX1-paketin päivitys 1.12.2021



10.11.2021

TK2.5-FIX1-paketti

 Omatietovaranto-palvelun toimituskokonaisuus TK2.5-FIX1 

sisältää seuraavan muutoksen:

 Auktorisointikäyttöliittymässä "Käyttöehdot”-termi muuttuu 

”Omatietovarannon käyttöä koskeva informointi”-termiksi



10.11.2021

Asiakastietolaki tuli voimaan 1.11.2021 

 Asiakastietolain myötä Kelasta tuli Omatietovarannon rekisterinpitäjä ja Omatietovaranto 

perustuu jatkossa asiakastietolakiin

 Omatietovarannon ikäraja poistui 1.11.2021 (aiemmin ikäraja 16 vuotta)

 Omatietovarantoon liittyneisiin hyvinvointisovelluksiin tulee tarvittaessa asettaa 

ikäraja

 Kansalaisella on jatkossa oikeus pyytää Kelalta käyttölokiraportti Omatietovarannossa 

olevien tietojensa käsittelystä (asiakastietolain 26 §)

 Omatietovarannon sovellustoimittajille suunnatut toimitusehdot ja palvelukuvaus 

päivittyivät 1.11.2021 asiakastietolain mukaisesti



10.11.2021

Informoinnin hyväksyntä (kansalaiset) 

 Omatietovarannon kansalaiselle suunnatut käyttöehdot ja palvelukuvaus (pdf)

päivittyivät 1.11.2021 asiakastietolain mukaisesti

 Käyttöehtojen nimi muuttui Omatietovarannon käyttöä koskevaksi informoinniksi (pdf)

 Palvelun jo aiemmin käyttöönottaneiden kansalaisten tulee hyväksyä uusi 

informointi 30.4.2022 mennessä voidakseen jatkaa palvelun käyttöä

 Hyväksynnän voi tehdä Omakannasta loppuvuodesta 2021

 Vaihtoehtoisesti kansalainen voi hyväksyä muuttuneet käyttöehdot samalla, kun hän 

antaa jollekin sovellukselle uusia käyttöoikeuksia Omatietovarantoon

https://www.kanta.fi/documents/20143/91486/Omatietovaranto+palvelukuvaus.pdf/49ffca15-849e-3a6e-4235-c55231d97147?t=1635507523589
https://www.kanta.fi/documents/20143/91486/Omatietovaranto+K%C3%A4ytt%C3%B6ehdot.pdf/799b9d29-57ae-5f56-2b55-d254ce004cb7


10.11.2021

Liittymisprosessi - Yhteistestaus

 Kelalla työstetään ja suunnitellaan yhteistestauksen prosessia ja 

ohjeistuksia THL:n määräysluonnoksen pohjalta ja lopullinen versio 

saadaan viimeisteltyä määräyksen julkaisun jälkeen

 FHIR R4-version yhteistestauksen voi tehdä uudelleen sertifioinnin 

yhteydessä



10.11.2021

Omatietovarannon kehittämisen näkymiä

 Loppuvuosi 2021 ja alkuvuosi 2022 painottuvat ylläpitoon liittyviin tehtäviin sekä 

teknisempään kehittämiseen. 

 Hyvinvointitietojen käytön ja Omatietovarannon konseptoinnin tulokset tulevat osaltaan 

ohjaamaan Omatietovarannon kehittämiskohteiden edistämistä. 

 Konseptointi valmistumassa alkuvuonna 2022

 Konseptoinnin valmistuttua priorisoidaan ja tarkastellaan muiden kehitystehtävien 

käynnistämistä ja aikataulutusta 

– Mm. tietosisältöjen kehittämisen jatkaminen, tietojen luovuttaminen sote-

ammattilaisille (asiakastietolain siirtymäaika 1.1.2024), puolesta asiointi



10.11.2021

Uusia kehitystarpeita Omatietovarannolle? 

 Zulipin kautta tai kantakehitys@kanta.fi -sähköpostiin voi laittaa Omatietovarantoon 

liittyviä kehitysehdotuksia. 

 Sandbox-käyttöliittymien uudistamisen yhteydessä myös Sandboxin toiminnallisuuksia

voidaan uudistaa. Tämän osalta mm. seuraavat kysymykset nousseet esiin, johon 

toivomme kommentteja: 

 Onko tarvetta saada listattua omien clientien tietoja, vai riittääkö nykytoiminnallisuus?

 Onko tarvetta nykyiselle käyttäjän rekisteröinnille, vai riittääkö clientin

rekisteröiminen?

 Onko tarvetta jollekin muulle toiminnolle Sandboxissa?

https://chat.fhir.org/#narrow/stream/179222-finnish-PHR
mailto:kantakehitys@kanta.fi


10.11.2021

Tietoa Omatietovarannosta

 Yleistä Omatietovarannosta

 Kansallinen tietosisältö

 Tietosisällön kehittäminen

 Kokeiluympäristö (sandbox)

 Sovelluksen liittäminen Omatietovarantoon

 Uusimmat versiot Omatietovarannon tietosisällöstä löytyvät Simplifier:sta

 Omatietovarannon tuetut toiminnallisuudet näkyvät Capability Statementissa

 Zulipin kautta voi avata keskustelun tai sitten voi olla yhteydessä 

kantakehitys@kanta.fi -sähköpostilla

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://simplifier.net/FinnishPHR/~resources?fhirVersion=STU3&sortBy=LastUpdateDate_desc
https://simplifier.net/finnishphr/capabilitystatement3
https://chat.fhir.org/#narrow/stream/179222-finnish-PHR
mailto:kantakehitys@kanta.fi
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