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Testi- ja tuotantoympäristöjen tilanne

Sandbox-ympäristö

 TK2.5-FIX1-paketti päivitetty 17.11.2021

AT-ympäristö (asiakastestaus, sovellusten yhteistestaus) 

 TK2.7-paketti päivitetty 18.5.2022

Tuotantoympäristö

 TK2.6-paketti päivitetty 27.4.2022

 Lisätietoa sisällöstä löytyy Omatietovarannon tilannekatsauksesta 1.19.2022 (hl7.fi)

 TK2.7-paketti päivitetty 31.5.2021

 Lisätietoa sisällöstä löytyy Omatietovarannon tilannekatsaus 25.4.2022 (hl7.fi)

Tuotannonkuvaympäristö

 TK2.7-paketti päivitetty 2.6.2022
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https://www.hl7.fi/wp-content/uploads/Omatietovaranto-tilannekatsaus-19_1_2022.pdf
https://www.hl7.fi/wp-content/uploads/Omatietovaranto-tilannekatsau-25_4_2022.pdf


Sandboxin testidatan siivoaminen

 Sandboxin testidataa siivotaan ensimmäisen kerran 1.9.2022 Kanta.fi:ssä kuvatun 

prosessin mukaisesti (kanta.fi)

 Tiedot poistetaan hiekkalaatikkoympäristöistä säännöllisesti

 maaliskuun,

 kesäkuun,

 syyskuun ja

 joulukuun ensimmäisenä päivänä tai sitä seuraavana työpäivänä

 Poistettavat tiedot sisältävät kaikki potilaaseen liittyvät resurssit (esim. Observation-, 

CarePlan-, MedicationAdministration-resurssit), jotka on tallennettu sandbox-

ympäristöön yli kolme kuukautta sitten
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https://www.kanta.fi/en/system-developers/sandbox-environments


Seuraava TK2.8 paketti

 Toimituskokonaisuuden alustavaa sisältöä:

 HAPI FHIR -versionnosto versioon 6.0.0

 Auktorisointikäyttöliittymän muutokset:

 Käyttöliittymän asetteluun tulee muutoksia

 Sovelluksen yhteystiedot -osioon on mahdollista laittaa jatkossa linkki nettisivulle

 Sovelluksen kuvaus -kentässä voidaan näyttää jatkossa vain valitun käyttöliittymän 

kielen mukainen kuvaus

 Hyvinvointisovellukselle annettavien käyttöoikeuksien selitteisiin pieniä termimuutoksia

 Informointi Omatietovarannosta näytetään kansalaiselle jatkossa joka kerta

 Bundlen batch-tallennus

 Palvelun toimintaa ja tietoturvaa parantavia muutoksia

 Aikataulu tarkentuu kesälomakauden jälkeen
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Muuta kehittämisestä

 Olemme hakemassa vahvistusta sille, että voimme käynnistää hyvinvointitietojen ja 

Omatietovarannon jatkokehityksen konseptissa kuvattuja Omatietovarannon kehittämiskohteita 

konseptin tiekartan mukaisesti tänä vuonna. 

 Tietosisältöjen kehittämisprosessin uudelleen suunnittelu on käynnistymässä.

 Konseptinkin mukaan Omatietovarannon tietosisällön kehittämisen jatkaminen edellyttää 

kehittämisprosessin uudelleen suunnittelua, jotta prosessi toimisi jatkossa aiempaa 

sujuvammin ja palvelisi tarpeita paremmin. 
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Tietoa Omatietovarannosta ja yhteystiedot

 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 (Stream: FinnishPHR)

 kantakehitys@kanta.fi –sähköpostilla voi olla yhteydessä
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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://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


Olemme myös somessa

@kantapalvelut

Kiitos

kanta.fi/hyvinvointitiedot

Kela, Kanta-palvelut

kanta.fi

https://www.facebook.com/Kantapalvelut
https://twitter.com/kantapalvelut?lang=fi

