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Testi- ja tuotantoympäristöjen tilanne

Sandbox-ympäristö

 TK2.7-paketti päivitetty 27.7.2022

AT-ympäristö (asiakastestaus, sovellusten yhteistestaus) 

 TK2.7-paketti päivitetty 18.5.2022

 TK2.8-paketti päivitetään 21.9.2022

Tuotantoympäristö

 TK2.7-paketti päivitetty 31.5.2021

 Lisätietoa sisällöstä löytyy Omatietovarannon tilannekatsaus 25.4.2022 (hl7.fi)

 TK2.8.-paketin päivitys ei vielä tiedossa 

Tuotannonkuvaympäristö

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


Sandboxin testidata siivottu 1.9.2022

 Sandboxin testidata siivottiin ensimmäisen kerran 1.9.2022 Kanta.fi:ssä kuvatun 

prosessin mukaisesti (kanta.fi)

 Tiedot poistetaan jatkossa 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


TK2.8 paketti (1/3)

Omatietovaranto-palvelun toimituskokonaisuus TK2.8 

sisältää seuraavia muutoksia:

 HAPI FHIR -versionnosto versioon 6.0.1 

 Auktorisointikäyttöliittymän muutokset: 
 Käyttöliittymän asetteluun tulee muutoksia 

 Sovelluksen yhteystiedot -kohtaan on mahdollista laittaa jatkossa linkki nettisivulle 

 Sovelluksen kuvaus -kentässä voidaan näyttää jatkossa vain valitun käyttöliittymän kielen mukainen kuvaus 

 Hyvinvointisovellukselle annettavien käyttöoikeuksien selitteisiin tulee pieniä termimuutoksia 

 Informointi omatietovarannosta näytetään kansalaiselle jatkossa joka kerta, kun kansalainen antaa 

sovelluksille käyttöoikeuksia omatietovarantoon 

 FHIR Bundlen tuki batch-interaktiolla 
 HUOM! Ominaisuuden käyttöönotto edellyttää sovellukselta yhteistestauksen suorittamista 

 Kanta.fi:ssä julkaistaan erillinen ohje Bundlen tuesta 

 Palvelun toimintaa ja tietoturvaa parantavia muutoksia
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TK2.8 paketti (2/3)

Toimituskokonaisuus sisältää muun muassa seuraavia muutoksia, 

joilla voi olla vaikutusta omatietovarantoon liittyneisiin sovelluksiin: 

 Auktorisointipalvelu ei jatkossa hyväksy localhostia redirect_urissa

 Palvelu toimii edelleen samoin valideilla pyynnöillä kuin ennenkin, pienin muutoksin: 
 auktorisointikoodi on pidentynyt 

 tokenin enkoodattu muoto voi olla pidempi 

 selainta ohjaava redirect-koodi on palautunut 302, kaikkien selainten pitäisi sitä tukea 

 auktorisointikäyttöliittymän ulkoasu ja valinnat ovat muuttuneet hieman 

 refresh token ei jatkossa ole JWT-muotoinen, vaan opaakki 

 aiemmin myönnetyt refreh tokenit toimivat kuitenkin edelleen 
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TK2.8 paketti (3/3)

 Virhetilanteissa on seuraavia muutoksia: 
 Joissain yksittäisissä virhetilanteissa palautunut virhekoodi 401 on jatkossa 400 

 Virheellisiä pyyntöparametreja tarkastetaan jo ennen käyttäjän tunnistautumista, joten kaikissa tilanteissa 

käyttäjä ei käy suomi.fissä ennen virheen palautumista 

 Jos clientin kredentiaalit ovat virheelliset, virhevastauksessa on OAuth2.0:n mukainen www-authenticate

pyyntö ja virhe 

 Tokenpyynnön virhevastauksissa on sisältömuutoksia virheteksteissä 

 Palautettavien virheiden selitteet ovat voineet muuttua versionnostojen johdosta 
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Syksyllä 2022 edistettäviä kehittämiskohteita 1/2

 FHIR Bundlen tuki transaction-interaktiolla

 Omatietovarannon tietosisältöjen kehittäminen

 Kehittämisprosessin uudelleen suunnittelu on käynnissä

 Suunnittelun valmistuttua kehittämistä on tarkoitus jatkaa prosessin mukaisesti

 Etusijalla aiemmin työstetyt tietosisältöehdotukset, joiden kehittäminen keskeytettiin

 Olemme tietosisältöjen ehdottajiin erikseen yhteydessä, kun työn jatkaminen tulee 

ajankohtaiseksi

 Hyvinvointitietojen luovuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

 Työ käynnistyy toiminnallisella määrittelyllä ja teknisellä suunnittelulla

 Seuraten mm. hyvinvointialueiden RRP-hankkeiden suunnitelmia
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Syksyllä 2022 edistettäviä kehittämiskohteita 2/2

 Hyvinvointitietojen poistaminen Kanta-palveluista 5 vuotta henkilön kuoleman jälkeen

 Toteutus käynnistymässä

 Sandbox-ympäristön käyttöliittymäuudistus

 Työ jatkuu

 Optio: Painon, verenpaineen, sykkeen ja verensokerin mittausten tallentaminen 

Omakannasta Omatietovarantoon

 Optio toteutuksen käynnistämiselle

 Lisäksi syksyn 2022 aikana tehdään tarvekartoitusta mahdollisten muiden tietosisältöjen 

tallentamiseksi Omakannan kautta tulevaisuudessa
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Suomi.fi:stä palautuvien henkilötietojen 
luovuttaminen hyvinvointisovelluksille

 Hyvinvointisovellusten valmistajilta on tullut toiveita siitä, että Kela voisi luovuttaa Suomi.fi-

tunnistautumisesta kansalaiskäyttäjästä saatavia henkilötietoja hyvinvointisovelluksille.

 Voimassa oleva lainsäädäntö ei valitettavasti mahdollista tämän toteuttamista. 
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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

10 kanta.fi/phr 7.9.2022

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

