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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

 TK2.9-paketin päivitys oli suunniteltu 1.2.2023

 Päivitys siirtyi myöhempään ajankohtaan

Tuotantoympäristö

 TK2.8.-paketti päivitetty 1.11.2022 

 Lisätietoa sisällöstä löytyy Omatietovarannon tilannekatsaus 7.9.2022 (hl7.fi)

Tuotannonkuvaympäristö

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


TK2.9-paketin sisältö

Toimituskokonaisuus TK2.9 sisältää seuraavia muutoksia:

 HAPI FHIR -versionnosto versioon 6.2.2

 Versionnoston myötä tulee muutoksia ja korjauksia virhekoodeihin

 Auktorisoinnissa otetaan käyttöön OAuth PKCE

 Muutetaan pakolliseksi vuoden 2023 loppuun mennessä

 Ilmoitattehan, jos ette pysty tämän vuoden aikana ottamaan OAuth PKCE:tä käyttöön

 Auktorisointioppaan kappale 5 päivitetty tarvittavien toimintaohjeiden osalta

 Linkki auktorisointioppaaseen: PHR authorization guide (kanta.fi)

 Palvelun toimintaa ja tietoturvaa parantavia muutoksia.
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https://www.kanta.fi/documents/20143/91486/PHR+authorization+guide.pdf/9fdb48d0-a6c8-0bc6-10ab-35495ca030b4?t=1597743660930


Keväällä 2023 edistettäviä kehittämiskohteita 1/2

 Hyvinvointitietojen (painon, verenpaineen, sykkeen ja verensokerin mittausten) 

tallentaminen OmaKannasta Omatietovarantoon

 Toteutus käynnissä

 Tuotantoon keväällä, ajankohta varmistuu myöhemmin

 Ensimmäisessä vaiheessa tuotantoon painon, verenpaineen ja verensokerin mittausten 

tallentaminen 

 Toisessa vaiheessa sykkeen tallentaminen tuotantoon

 Omatietovarannon tietosisältöjen kehittäminen

 Kehittämisprosessin suunnittelu loppusuoralla

 Hyvinvointitietojen poistaminen Kanta-palveluista 5 vuotta henkilön kuoleman jälkeen

 Toteutus käynnissä

 Tuotantoon Q1/23
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Keväällä 2023 edistettäviä kehittämiskohteita 2/2

 Sandbox-ympäristön käyttöliittymäuudistus

 Toteutus käynnissä

 Käyttöön Q1/23

 Omatietovarannon hyvinvointitietojen luovuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattilaisille

 Työ käynnistyy toiminnallisella määrittelyllä ja teknisellä suunnittelulla

 Seuraten mm. hyvinvointialueiden RRP-hankkeiden suunnitelmia

 hetu-uudistus (kyseessä välimerkkimuutos)

 Toteutus käynnissä
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Muita 2023 edistettäviä kehittämiskohteita

 Tuetaan hyvinvointialueilta nousevia (mm. Suomen Kestävän kasvun ohjelman kautta) 

kehitystarpeita

 Tuetaan muiden asiakkaiden (mm. hyvinvointisovellusten) kehitystarpeita

 FHIR Bundlen tuki transaction-interaktiolla

 Mietinnässä onko Omatietovarannossa tarvetta tueta FHIR R5 versiota

 Kartoitetaan, mitä muita tietosisältöjä OmaKannasta voisi tallentaa Omatietovarantoon

 Tuetaan uusien sovellusten liittymistä Omatietovarantoon

 Seurataan EHDS:n etenemistä ja sen mahdollisia vaikutuksia

 Omatietovarantoon liittyviä asioita edistetään myös THL:n RRP-projekteissa
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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

