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Omatietovaranto osana Omakantaa

• Myös Omakanta-palvelun käyttöliittymässä on Omatietovarantoon 
liittyviä toiminnallisuuksia (Hyvinvointitiedot-otsikon alla):

• Tietojen selaus ja poisto 

• Suostumusten ja kieltojen hallinta koskien hyvinvointitietojen 
luovuttamista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajille

• Sovellusten hallinta (käyttöoikeuden poisto)
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www.kanta.fi/phr
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http://www.kanta.fi/phr


Sovelluksen liittäminen 

Omatietovarantoon
http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/sovelluksen-liittaminen-omatietovarantoon

Perehtyminen 
FHIR-
standardiin ja 
kansalliseen 
tietosisältöön

Itsenäinen 
kehittäminen 
ja testaus 
Sandbox-
ympäristöissä

Hyväksyntä-
testaus

Tuotantoon 
siirtyminen
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/ Kanta A-

luokan

sertifiointi *

* Ammattilaissovelluksien osalta sertifiointi

http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/sovelluksen-liittaminen-omatietovarantoon


FHIR-standardi ja kansallinen tietosisältö

• Omatietovaranto pohjautuu 

• HL7 FHIR-standardiin: http://hl7.org/fhir/

• OAuth 2.0 auktorisointiprotokollaan: https://oauth.net/2/

• Tutustu Omatietovarannon kansalliseen tietosisältöön jo 
alkuvaiheessa: http://www.kanta.fi/en/web/ammattilaisille/tietosisalto

• Itse tietosisältö: https://simplifier.net/FinnishPHR

• CapabilityStatement: 
https://simplifier.net/FinnishPHR/capabilitystatement3

• Tietosisällön kehittämisprosessi on kuvattu kanta.fi/phr-sivustolla

- Lomake, jolla voit esittää muutosta tietosisältöön 8

http://hl7.org/fhir/
https://oauth.net/2/
http://www.kanta.fi/en/web/ammattilaisille/tietosisalto
https://simplifier.net/FinnishPHR
https://simplifier.net/FinnishPHR/capabilitystatement3
http://www.kanta.fi/documents/12105/4106842/Kanta+PHR+Data+Content+Proposal+form/f8df411f-ef64-489d-bda8-c3f643f2cb88
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Sandbox-ympäristöt

• Käytössä kaksi Sandbox ympäristöä

• Auktorisoimaton ja auktorisoitu

• Lisätietoa: www.kanta.fi/phr
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http://www.kanta.fi/phr
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Sovelluksen hyväksyntätestaus

• Hyväksyntätestaus on tarkoitettu kehitystyön lopuksi. Testaus  
tehdään tuotantoversiota vastaavalla versiolla.

• Ohjeet: http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/sovelluksen-
liittaminen-omatietovarantoon

• Ilmoittautuminen hyväksyntätestaukseen tapahtuu 
toimittamalla Kanta-palveluihin 

• hakemuslomake ja hyväksymiskriteerit-lomake
liitteineen

• Suositeltavaa tutustua näihin jo hyvissä ajoin

15

http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/sovelluksen-liittaminen-omatietovarantoon
http://www.kanta.fi/documents/12105/4106842/Hakemus+Omatietovarannon+hyv%C3%A4ksynt%C3%A4testaukseen/d0d8d708-d724-42f6-a36b-64ad03532019
http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/omakannan-omatietovaranto
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Sovelluksen hyväksyntätestaus – itse 

testaus

• Hyvinvointisovelluksen toimittaja suorittaa testauksen omatoimisesti 
Kelan ohjeistuksen mukaisesti ja raportoi testaustulokset Kelalle.

• Testauksessa on testattava kaikki ne toiminnallisuudet ja tietosisällöt, 
joita sovellus käyttää Omatietovarantoa vasten (mm. auktorisointi, 
toiminnallisuudet resurssityypeittäin/profiileittain, kansallisen 
tietosisällön noudattaminen, näkyminen Omakannassa). 

• Kela toimittaa pakolliset testitapaukset. Lisäksi tehdään 
omatoimisesti tarpeelliseksi katsomansa testit.

• Testaus suoritetaan Kelan ylläpitämissä Omatietovarannon ja 
Omakannan asiakastestaus (AT) -ympäristöissä. 

• Sovellustoimittaja on vastuussa siitä, että testaus tehdään riittävällä 
laajuudella ja laadullisesti hyvällä tasolla.
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Omakannan OMATIETOVARANTO

Tilanne nyt

Sanbox-ympäristöt ja asiakastestaus-ympäristöt 

ovat olleet käytettävissä vuodesta 2017 alkaen

Tuotantopilotointi alkaa huhtikuussa 2018

Lainsäädännön vaatimuksia tarkistetaan (EU:n 

tietosuoja-asetus, tietosuojalaki, asiakastietolaki)   

Pilottisovellukset ovat hyväksyntätestausvaiheessa 



Omakannan OMATIETOVARANTO

Jo nyt voit sovelluksen kehittäjänä tehdä:

Tutustu FHIR-standardiin sekä 

Omatietovarannon rajapintakuvauksiin ja 

soveltamisoppaisiin.

Testaa sovellustasi Kelan tarjoamissa avoimissa 

hiekkalaatikoissa.

Varmista, että sovelluksesi täyttää palvelulta 

edellytetyt sisältö- ja tietoturvavaatimukset.

Hyväksytä sovelluksesi Omatietovarannon 

käyttöön yhteensopivaksi.

Tuo tarvittaessa uusia tietosisältöjä 

Omatietovarannon kansalliseen tietosisältöön 

prosessin mukaisesti.
Näin voit liittää 

sovelluksesi 

Omatietovaranto-

palvelun piiriin 

Lue lisää:

kanta.fi/phr



Omakannan OMATIETOVARANTO

Terveys- ja hyvinvointisovellusten kehittäjä

Näkyvyyttä palvelullesi. Kanta-brändi on arvostettu ja 

tunnettu. Laaja käyttäjäkunta: 1,5 miljoonaa käyntiä joka 

kuukausi.

Dataa oman palvelun kehittämisen pohjaksi. Hyödynnä 

kansalaisen tallentamat tiedot sekä sosiaali- ja 

terveydenhuollon kirjaamat tiedot yhdellä integraatiolla.

FHIR-standardi tarjoaa uuden ja joustavan tavan 

sosiaali- ja terveydenhuollon tietosisältöjen kehitykseen.   

Jatkuvuus kehityksessä - valtion ylläpitämä ilmainen 

palvelualusta ja kansallinen tuki.



Omakannan

OMATIETOVARANTO

www.kanta.fi/phr

kantakehitys@kanta.fi

Finnish PHR chat - kommunikointiyhteisö

http://www.kanta.fi/phr
https://chat.fhir.org/#narrow/stream/finnish.20PHR

