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Testi- ja tuotantoympäristöjen tilanne

Sandbox-ympäristö

 TK2.8-paketti päivitetty 14.9.2022

AT-ympäristö (asiakastestaus, sovellusten yhteistestaus) 

 TK2.8-paketti päivitetty 21.9.2022

Tuotantoympäristö

 TK2.8.-paketin päivitys 1.11.2022 

 Lisätietoa sisällöstä löytyy Omatietovarannon tilannekatsaus 7.9.2022 (hl7.fi)

Tuotannonkuvaympäristö

 TK2.8-paketti päivitys 2.11.2022
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https://www.hl7.fi/wp-content/uploads/Omatietovaranto-tilannekatsaus-7_9_2022.pdf


FHIR Bundlen tuki batch-interaktiolla

 TK2.8:ssa mukana FHIR Bundlen tuki batch-interaktiolla

 Bundlen tuki julkaistaan TK2.8 tuotantoon viennin yhteydessä 1.11.2022

 Tuen käyttöönotto edellyttää sovellukselta yhteistestauksen suorittamista

 Yhteistestaukseen voi ilmoittautua täyttämällä muutosilmoituksen 

(kanta.fi) ja palauttamalle sen sähköpostitse osoitteeseen kanta@kanta.fi

 Kanta.fi:ssä julkaistaan erillinen ohje Bundlen tuesta
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https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/muutosilmoitus
mailto:kanta@kanta.fi


Suomen kestävän kasvun ohjelma

 Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoiman Suomen Kestävän kasvun ohjelman toinen 

valtionavustushaku päättynyt lokakuun alussa. 

 Hyvinvointialueet voineet hakea rahoitusta myös Omatietovarantoon liittyvään kehittämiseen 

 Hakemusten arviointi on parhaillaan käynnissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, 

Työterveyslaitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijoiden toimesta. 

 Arviointilausunnot valmistuvat joulukuussa

 STM:n tiedote
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https://stm.fi/-/suomen-kestavan-kasvun-ohjelman-toinen-valtionavustushaku-paattynyt-hake-musten-arviointi-meneillaan


Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon 
kokonaisarkkitehtuurista

 Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurin (Sote KA) kuvausten päivityksiä on 

menossa Asiakas- ja potilastietojen ensisijaisen käytön, asioinnin ja omahoidon alaryhmän 

osalta:  

 Itse- ja omahoidon kokonaisarkkitehtuuri

 Asiakas- ja potilastietojen kokonaisarkkitehtuuri (ensisijainen käyttö)

 Päivitystyö jatkuu ensi vuoden puolelle. 
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https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tiedonhallinnan-ohjaus/sote-kokonaisarkkitehtuuri
https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/THLSOTEKAAOJULK
https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/THLSTAP


FHIR R5, muut kehitystoiveet

 FHIR R5 versiosta on äänestyskierros (ballot) meneillään (http://hl7.org/fhir/2022Sep/ballot-

intro.html). 

 Kommenttipyyntö: Onko Omatietovarannon FHIR R5:n tuelle tarvetta?

 Myös muista uusista kehitystoiveista/-tarpeista Omatietovarannon osalta voi olla meihin 

yhteydessä (yhteystiedot löytyy dialta 8). 
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http://hl7.org/fhir/2022Sep/ballot-intro.html


Ensi viikolla PH SIG -työpaja

 Ke 2.11.2022 klo 13:00-16:00 

 Agenda ja ilmoittautumisohjeet löytyy HL7 Personal Health SIG -sivuilta

 Käydään laajempi Omatietovarannon tilannekatsaus läpi, mitä syksyn aikana ollaan edistetty 

sekä mitä suunniteltu ensi vuodelle
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https://www.hl7.fi/sig-toiminta/personal-health-sig/


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
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