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Ajankohtaista TIKE-työpajoista

 TIKE-työpajat kahden viikon välein

 Seuraavat työpaja 1.10.2020 ja 15.10.2020

 Ehdota uutta tietosisältöä toimittamalla tietosisällön 

kehittämislomake osoitteeseen kantakehitys@kanta.fi

 Lisätietoa tietosisällön kehittämisestä löytyy Kanta.fi-sivustolta

mailto:kantakehitys@kanta.fi
https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/tietosisallon-kehittaminen
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Ajankohtaista liittymisistä

 Omatietovarannon sovellusluetteloon on lisätty uusi sovellus

 Nightscout Connect -palvelu tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden käyttää 

Omatietovarantoa avoimen lähdekoodin Nightscout-kehittäjäyhteisön 

sovellusten tuottaman tiedon tallennukseen ja jakamiseen. Nightscout-

sovelluksia käytetään erityisesti verensokerin etäseurantaan.

 Hyvinvointitiedot

– verensokeri, insuliinin annostelu, arvioitu nautittujen makroravinteiden määrä

 Lisätietoa Nightscout Connect -palvelusta

 Lisätietoa Omatietovarannon sovellusluettelosta

https://connect.nightscout.fi/
https://www.kanta.fi/sovellusluettelo
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 Uusi asiakastietolaki etenemässä marraskuussa.

 Ks. STM:n tiedote asiakastietolain hallituksen esityksen siirtymisestä

 Ensimmäinen versio asioinnin ja omahoidon kokonaisarkkitehtuurikuvauksesta 

valmistumassa syksyn aikana.

 Seuraavat vuodelle 2020 suunnitellut tehtävät on siirretty eteenpäin:

 Omatietovarantoon tallennetut hyvinvointitiedot hyödynnettävissä terveydenhuollon 

ammattihenkilöillä, määrittelyjen viimeistely

 Esiselvitykset liittyen alaikäisen puolesta-asiointiin, alle ikärajan olevan mahdolliseen 

omaan asiointiin huoltajan suostumuksella, sekä puolesta-asiointiin valtuuden perusteella

https://stm.fi/-/hallituksen-esitys-asiakastietolaiksi-siirtyy-
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 Tietosisällön kehittäminen rajataan toistaiseksi itsehoidon tietoihin.

 Itsehoidon tiedot = kansalaisen oma-aloitteisesti sote-prosesseista irrallaan 

tuottamat tiedot

 Tämä rajaa kehityksestä pois kansalaisen osana omahoitoa tuottamat tiedot, eli 

osana sote-prosesseja tai niihin hakeutumiseksi tuotetut tiedot, esimerkiksi 

palvelunantajan pyynnöstä/ohjauksesta tuotetut tiedot.

 Rajaus on voimassa toistaiseksi, kunnes kokonaisarkkitehtuuri saadaan 

tarkennettua omahoidossa tuotettujen tietojen ja Omatietovarannon osalta. 
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 Palvelun saavutettavuus:

 Kansalaisille suunnattu osuus saavutettava

 Sandbox-ympäristössä osa käyttöliittymistä ei vielä saavutettavia kohtuuttoman 

rasitteen perusteella, saavutettavuusparannusten tekemistä jatketaan.

 Omatietovarannon saavutettavuusselosteet löytyvät kanta.fi-sivuilta:

– Omatietovaranto-palvelun saavutettavuusseloste palvelua käyttäville 

henkilöasiakkaille

– Omatietovaranto-palvelun saavutettavuusseloste sovellustoimittajille

https://www.kanta.fi/omatietovarannon-saavutettavuusseloste-palvelun-kayttajille
https://www.kanta.fi/omatietovarannon-saavutettavuusseloste-sovellustoimittajille
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 Loppuvuoden aikana edistettäviä tehtäviä:

 Palvelun ylläpitoon ja taustalla tarvittavaan tekniseen kehittämiseen liittyvät tehtävät

 HL7 FHIR R4 -tuen rakentaminen

– Tukea ei näillä näkymin viedä tuotantoon vuoden 2020 aikana.

– Alkuvuonna 2021 pyritään julkaisemaan tuki tuotannossa käytössä oleville 

tietosisällöille ja profiileille (CarePlan, MedicationAdministration, Observation, 

QuestionnaireResponse).

– Tämän jälkeen lähdetään rakentamaan R4-tukea uusille resurssityypeille, jotka 

hyväksytty tietosisällön kehittämisen prosessissa.
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 Tuotannon kuva -ympäristön pystytys ja käyttöönotto

– Liittyneet sovellustoimittajat voivat hyödyntää ympäristöä oman sovelluksensa 

testaamisessa.
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Sandbox- ,AT- , ja tuotantoympäristö

 Sandbox-ympäristö

 Viedään aina uusimmat profiiliversiot niin pian kuin mahdollista

 Päivitetty 25.9.2020

 AT-ympäristö (asiakastestaus, sovellusten yhteistestaus) 

 Liittyvien sovellusten uusien profiilien päivitystä tarpeen mukaan

 Päivitetty 2.9.2020 (TK2.2)

 Tuotantoympäristö

 Toimituskokonaisuus TK2.2 päivitetty 16.9.2020
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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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