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Johdanto

 Tämä dokumentti käsittelee hyvinvointisovelluksen 
toimittajan asiakastestaukseen liittymistä
 Kuvauksessa ei käsitellä Ammattilaissovelluksia

 Keskeiset käsitteet:
 Hyvinvointisovellus: Asiakkaan (tai jatkossa hänen edustajansa) 

käyttämä sovellus, joka voi liittyä Omakannan Omatietovarantoon
 Natiivisovellus: mobiilisovellus, joka nojautuu suoraan Omatietovarantoon
 Palvelinpohjainen sovellus: esim. webbisovellus tai muu sovellus, joka toimii 

palvelimella
 Ammattilaissovellus: SOTE-ammattilaisten työväline/järjestelmä, joka 

hyödyntää kansalaisen Omakannan Omatietovarantoon tallennettuja 
tietoja
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Keskeiset käsitteet

 Hyvinvointitiedot
 Kansalaisen terveyttä ja hyvinvointia koskevat tiedot, jotka eivät 

sisälly asiakastietoihin ja jotka voidaan tallettaa Omakannan 
Omatietovarantoon

 ”asiakkaan hallinnassa”: asiakas päättää tallettamisesta, 
käytöstä, hävittämisestä jne.

 Asiakastestauksen ensimmäisessä vaiheessa 
hyvinvointisovellus ei voi vielä hyödyntää 
asiakastietoja. Tämän osalta ohjeistusta 
täydennetään vielä myöhemmin.
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Omakannan Omatietovaranto -palvelun 
käyttöönotto sovellustoimittajan kannalta

• Sovellustoimittajan itsenäinen kehittäminen, dokumentointi ja testaus
• Sandboxin käyttö (suositus)
• Perehtyminen tietomalliin (simplifier.net)
• Tietosisällön kehittäminen (tarvittaessa)

Kehittäminen, dokumentointi ja oma testaus
Kehittäminen, dokumentointi ja oma testaus

• Asiakastestaukseen ilmoittautuminen (julkaistavan sovelluksen tietojen ja hyväksymiskriteeri-lomakkeen toimittaminen)
• Hyväksyminen asiakastestaukseen
• Vrk-palvelinvarmenteen hankkiminen (tarvittaessa)
• Testaus ja Tulosten hyväksyttäminen

AsiakastestausAsiakastestaus
• Jos sovellus käyttää asiakastietoa (vielä ensimmäisessä vaiheessa hyvinvointisovellukset eivät voi käyttää asiakastietoja)(Hakeutuminen tietoturva-auditointiin)(Hakeutuminen tietoturva-auditointiin)

• Julkaistavan sovelluksen tietojen täydentäminen
• Tekninen liittäminen ja tuotannon toimivuuden varmistaminen
• Hakemus/sitoumus palvelun käytöstä
• Sovellus hyväksytään tuotantoon ja lisätään Kanta sovelluskatalogiin

Palvelun tuotannon käyttöönottoPalvelun tuotannon käyttöönotto
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Ilmoittautuminen asiakastestaukseen
 Toimitetaan seuraavat täytetyt lomakkeet / dokumentit sähköpostitse 

Kelalle (jatkossa Kanta ekstanetin kautta)
 Ilmoittautuminen asiakastestaukseen-lomake

 jos useampi sovellus samalta toimittajalta täytetään lomake / sovellus
 Sovellustoimittajan yhteystiedot testaus- ja tuotantovaiheessa (y-tunnus oltava)
 Sovelluksen tekniset tiedot
 Sovelluksen asiakaskohderyhmä ja tyyppi
 Asiakastestausympäristöä varten tarvittavat tekniset tiedot

 Hyväksymiskriteerit-lomake
 Hyväksymiskriteereissä edelletyt dokumentit

 Mallipohja sovelluksen yleiskuvaukselle
 Muut tarvittavat dokumentit

 Toimitettavissa tiedoissa on mukana tietoja, jotka tullaan julkaisemaan Kanta.fi 
sivustolla ja mitkä näkyvät kansalaisille

 Sovellusluettelo kanta.fi:ssä ja Omakannassa
 Sovelluksen loppuasiakkaiden tuotannon tuen yhteystiedot
 Sovelluksen lyhyt käyttötarkoituskuvaus

 Mahdollisesti jo tässä vaiheessa hakemus/sitoumus palvelun käyttäjäksi 
(palautus allekirjoitettuna)
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Asiakastestaukseen hyväksyminen ja sen 
jälkeiset toimet
 Kela ilmoittaa sähköpostilla hyväksymisen testaukseen ja toimittaa:

 Testihetut (vain näitä saa käyttää)
 Testaussuunnitelma- ja raporttipohjan
 Tekniset tunnukset auktorisointia varten 
 Yhteysosoitteen Omakannan asiakastestiympäristöön

 Jos sovellus on palvelinpohjainen, tulee hankkia VRK 
palvelinvarmenne testausta varten
 Kela ilmoittaa VRK:lle toimijat, joille varmenteen voi myöntää
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VRK:n palvelinvarmenne
 Palvelimelle asennettava sovellus tarvitsee VRK:n

palvelinvarmenteen
 VRK myöntää erilliset palvelinvarmenteet testiä ja tuotantoa varten
 VRK:n kanssa on suunnitteilla hyvinvointisovelluksille oma 

varmennekäytäntö. 
 Palvelinvarmennetta tarvitaan, jotta voidaan muodostaa tunnistettu 

ja salattu TLS-yhteys Kanta-palveluihin. 
 Sosiaali- ja terveydenhuollon varmenteiden hankintaohje ja 

hakemuslomake ovat saatavilla VRK:n varmennepalvelut -
sivustolta osoitteesta https://eevertti.vrk.fi/varmenteen-hankinta
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Asiakastestaus
 Asiakastestauksessa on testattava kaikki ne toiminnallisuudet ja 

tietosisällöt, joita sovellus käyttää Omatietovarantoa vasten
 Testattavia toiminnallisuuksia voivat olla esimerkiksi

 Tietyn mittaustyypin tallentaminen
 Tietyn hyvinvointitiedon haku Omatietovarannosta
 Tietojen päivittäminen
 Tietojen lukeminen
 Tietojen poistaminen

 Kirjataan testaustulokset Testaussuunnitelma ja -raportti –
lomakkeelle, palautus Kelaan 

 Sovellustoimittaja on vastuussa siitä, että testaus tehdään riittävällä 
laajuudella ja laadullisesti hyvällä tasolla
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Testauksen hyväksyminen

 Kela tarkastaa testausdokumentaation
 Toimitetut dokumentit oltava riittävät ja asianmukaiset ja 

vastaavat testauksessa saatuja havaintoja
 Mahdolliset uusintatestit
 Kelan lausunto hyväksytystä testauksesta
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Palvelun tuotannon käyttöönotto

 Tehtävät alustavasti (ohjeistusta täydennetään 
vielä):
 Mikäli asiakastietoja käyttävä, ilmoitus Valviraan 

tietojärjestelmän käyttöönotosta
 Sovelluksen ja sovellustoimittajan tietojen täydentäminen
 Hakemus/Sitoumus palvelun käyttäjäksi viimeistään tässä
 Tekninen liittäminen ja tuotannon toimivuuden varmistaminen
 Sovellus hyväksytään tuotantoon ja lisätään Kanta 

sovelluskatalogiin
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Mitä Omakannan Omatietovarannon 
asiakastestiympäristössä on mahdollista 
tehdä toukokuusta 2017 lähtien
 Testata sovellusta tähän mennessä hyväksyttyä tietosisältöä 

vasten ja käyttää Omakannan asiakastestiympäristöä 
testauksessa. Tietosisältö löytyy profiilirekisteristä simplifier.net
 Touko- kesäkuussa asiakastestauksessa FHIR DSTU2
 Siirtyminen FHIR STU3:een kesäkuussa 2017
 Tuotannossa ei tule olemaan DSTU2 tukea, joten testaus AT:ssa STU3 versiolla 

kaikkien toiminnallisuuksien osalta vaaditaan

 Tietosisältöä laajennetaan jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden 
pohjalta, tulossa mm. 
 Asiakastietojen hyödyntäminen
 Puolesta asiointi
 Liikuntasuoritukset, aktiivisuustiedot, rokotustiedot, oirearviot
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Lopuksi

 Asiakastestauksen materiaalit julkaistaan ennen 
asiakastestiympäristön avaamista toukokuussa 
2017 Kanta.fi sivustolla

 Kommentteja? Tarkennettavaa?
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Kiitos


