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Yleistä Omakannan Omatietovarannosta

• Omakannan Omatietovaranto on kansallinen tietovaranto, johon käyttäjä voi tallentaa omia 
hyvinvointitietojaan. Hyvinvointitiedoilla tarkoitetaan esimerkiksi erilaisia mittaustietoja (mm. verenpaine, 
hengitystiheys), oirearvioita, tarkastuksia ja omahoitosuunnitelmia.

• Kanta-palvelut toimii palveluun tallennettujen tietojen rekisterinpitäjänä.

• Omatietovarantoa käytetään palvelun piiriin hyväksyttyjen kolmansien osapuolten (sovellustoimittajat) 
tarjoamilla sovelluksilla tai mittalaitteilla. 

• Kela ylläpitää kanta.fi-sivustolla luetteloa Omatietovaranto-palvelun piiriin hyväksytyistä sovelluksista ja 
mittalaitteista. 

• Käyttäjä liittää sovelluksen tai mittalaitteen palveluun antamalla tälle käyttöoikeudet Omatietovarantoon ja 
sinne tallentamiin tietoihinsa. 

• Palvelussa olevia tietoja voivat hyödyntää myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat, jos 
käyttäjä on antanut heille suostumuksen Omatietovarantoon tallentamiensa tietojen käyttöön, heillä on 
käytössään Omatietovarantoon hyväksytysti liitetty ammattilaissovellus, ja hoito/palvelusuhde asiakkaaseen. 

• Myös Omakannassa on Omatietovarantoon liittyvä toiminnallisuuksia (tietojen selaus ja poisto, 
suostumusten ja kieltojen hallinta, sovellusten hallinta).

2Lisätietoa: http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/omakannan-omatietovaranto
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Omatietovaranto, palvelun piiriin 

hyväksyttävät sovellustyypit

• Omatietovarantoon voidaan liittää kolmen tyyppisiä sovelluksia:

• Kansalaisille suunnattuja hyvinvointisovelluksia

- Natiivisovellus: mobiilisovellus, joka nojautuu suoraan Omatietovarantoon

- Palvelinpohjainen sovellus: esim. webbisovellus tai muu sovellus, joka toimii 
palvelimella

• Ammattilaissovelluksia

- SOTE-ammattilaisten työväline/järjestelmä, joka hyödyntää kansalaisen 
Omatietovarantoon tallennettuja tietoja
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Kansalaisille suunnattu 
hyvinvointisovellus / prosessi 
sovellustoimittajan kannalta
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Kansalaiselle suunnatun hyvinvointisovelluksen

liittäminen Omatietovarannon piiriin
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1. Kehittäminen, dokumentointi ja oma 

testaus
• Kannattaa tutustua Omatietovarannon kansalliseen tietosisältöön jo alkuvaiheessa:

• Yleistä tietoa: http://www.kanta.fi/en/web/ammattilaisille/tietosisalto

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

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

• Jos sovellus tarvitsee kansallisen tietosisällön ulkopuolista uutta tietosisältöä, tulee 
sovellustoimittajan tuoda ehdotus tietosisällön laajentamisesta kehittämisyhteisön 
katselmoitavaksi määritellyn prosessin mukaisesti.

• Prosessin tarkempi kuvaus (mm. katselmointikokousten tiedot): 
http://www.kanta.fi/en/web/ammattilaisille/tietosisallon-kehittaminen

• On erittäin suositeltavaa testata itsenäisesti omaa sovellusta Kanta-palveluiden 
tarjoamassa Sandbox-ympäristössä.

• Lisätietoa: http://www.kanta.fi/en/web/ammattilaisille/tarkeaa-tietoa-kehittajille 6

http://www.kanta.fi/en/web/ammattilaisille/tietosisalto
https://simplifier.net/FinnishPHR
https://simplifier.net/FinnishPHR/capabilitystatement3
http://www.kanta.fi/en/web/ammattilaisille/tietosisallon-kehittaminen
http://www.kanta.fi/en/web/ammattilaisille/tarkeaa-tietoa-kehittajille


2. Sovelluksen hyväksyntätestaus - yleistä

• Omatietovarannon hyväksyntätestaus tarkoittaa sovelluksen sisäisen testauksen todentamista ja 
toimivuuden varmentamista Kanta-palvelujen asiakastestausympäristöä vasten.

• Hyväksyntätestaus on tarkoitettu kehitystyön loppu-/viimeistelyvaiheen testaukseen.

• Ilmoittautuminen hyväksyntätestaukseen:

• Ilmoittautuminen Omatietovarannon hyväksyntätestaukseen -lomake 

• Täytetty hyväksymiskriteerit-lomake liitteineen

- Suositeltavaa tutustua tähän jo hyvissä ajoin

• Kela tarkistaa ilmoittautumisen yhteydessä toimitetut dokumentit sekä hyvinvointisovelluksen 
hyväksymiskriteereiden täyttymisen ja hyväksyy sovelluksen testaukseen.

• Palvelinpohjaiset sovellukset tarvitsevat testausta varten VRK:n testipalvelinvarmenteen 
(hyvinvointisovelluspalvelinvarmenne).

• Varmenteen voi hakea vasta, kun sovellus on hyväksytty mukaan testaukseen. 
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2. Sovelluksen hyväksyntätestaus – itse 

testaus ja testauksen hyväksyntä

• 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 mm. testitapaukset/ohjeistuksen ja raportointilomakkeen. Lisäksi tehdään omatoimisesti 
tarpeelliseksi katsomansa testit.

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

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

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

• Kela tarkastaa testaustulokset ja antaa testauksen hyväksynnästä lausunnon.
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3. Tuotannon käyttöönotto

• Ennen tuotantokäytön aloittamista:

• Sovellustoimittaja hyväksyy Kanta-palveluiden toimitusehdot ja Omatietovarannon palvelukuvauksen

• Sovellustoimittaja täydentää julkaistavan sovelluksen tiedot Kelalle

• Sovellustoimittaja hankkii (tarvittaessa) VRK:n tuotantopalvelinvarmenteen 
(hyvinvointisovelluspalvelinvarmenne)

• Sovellus rekisteröidään Kelalla teknisesti Omatietovaranto-palveluun

- Sovellus lisätään/julkaistaan Kanta sovellusluetteloon 2 vkoa teknisen rekisteröinnin jälkeen

• Sovellustoimittaja varmistaa tuotannon toimivuuden

 Tuotantokäyttö voi alkaa.

• Kansalainen ottaa sovelluksen käyttöön -> Sovelluksen ”sisällä” kansalainen antaa sovellukselle 
käyttöoikeudet Omatietovarantoon ja siellä oleviin tietoihin, ja hyväksyy samalla Omatietovarannon 
käyttöehdot.
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Ammattilaisille suunnattu 
Omatietovarantoa hyödyntävä 
sovellus / prosessi 
sovellustoimittajan kannalta
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Omatietovarannon piiriin liitettävä

ammattilaissovellus
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1. Kehittäminen, dokumentointi ja oma 

testaus

• Kannattaa tutustua Omatietovarannon kansalliseen tietosisältöön jo 
alkuvaiheessa:

• Yleistä tietoa: http://www.kanta.fi/en/web/ammattilaisille/tietosisalto

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

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

- Täältä kannatta tarkistaa, että Omatietovaranto esimerkiksi tukee tarvittavia 
hakutoiminnallisuuksia.

• On erittäin suositeltavaa testata itsenäisesti omaa sovellusta Kanta-
palveluiden tarjoamassa Sandbox-ympäristössä.

• Lisätietoa: http://www.kanta.fi/en/web/ammattilaisille/tarkeaa-tietoa-kehittajille
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2. Sovelluksen A-luokan sertifiointi

• Kaikkien asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn tarkoitettujen 
tietojärjestelmien valmistajia koskee velvoite ilmoittaa tuotantokäyttöön 
otettavasta tietojärjestelmästä Valviralle.

• Kaikkia näitä järjestelmiä koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietojärjestelmien olennaiset vaatimukset. 

• Vaatimukset ovat toiminnallisuuteen, yhteentoimivuuteen ja tietoturvaan 
liittyviä.

• Kanta-palveluihin liittyvissä järjestelmissä (sis. Kanta-välityspalvelut) 
vaatimuksenmukaisuus todennetaan sertifioinnin kautta, jonka 
lopputuloksena järjestelmä saa vaatimuksenmukaisuustodistuksen.

• Lisätietoja THL:n dokumentista: Kanta-sertifiointi ja omavalvonta - yleiskuva 
ja prosessit
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2. Sertifiointiprosessista

• Sertifiointiin kuuluvat tehtävät ja siihen liittyvät dokumentit löytyvät osoitteesta: 
http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/sertifiointi. 

• Sertifiointi sisältää seuraavat asiat: 

• Toiminnallisten vaatimusten kuvaaminen ja järjestelmän luokittelu 

• Kanta-yhteistestaus

- Omatietovaranto-palvelun kohdalla yhteistestauksena pidetään sovelluksen hyväksyntätestausta

- Omatietovaranto-palvelun kohdalla ei vaadita ristiintestausta, koska ammattilaissovellukset vain lukevat tietoja 
Omatietovarannosta

- Testauksessa palvelinvarmenteena tulee olla sote-palvelinvarmenne, joka on oltava sote-palvelunantajan 
käyttämällä liityntäpisteellä

• Kanta tietoturva-auditointi Viestintäviraston hyväksymän arviointilaitoksen kanssa

- Hyväksytyn tietoturva-auditoinnin tuloksena järjestelmä saa asiakastietolain mukaisen 
vaatimustenmukaisuustodistuksen, jollainen on oltava Kanta-palveluihin liitettävällä järjestelmällä
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3. Tuotannon käyttöönotto

• Ennen tuotantokäyttöönottoa:

• Sovellustoimittaja täydentää julkaistavan sovelluksen tiedot Kelalle

• Tuotantokäytön aloittava sovelluksen 1. käyttäjäorganisaatio = Sote-palvelunantaja

- Huolehtii, että liityntäpisteellä on hankittuna VRK:n tuotantopalvelinvarmenne (sote-
palvelinvarmenne)

- Ilmoittaa Kanta-palveluihin ottavansa Omatietovaranto-palvelun käyttöön xxx-sovelluksella yyy-
teknistä liityntäpistettä käyttäen 

• Sote-palvelunantaja ja liityntäpiste rekisteröidään Kelan toimesta teknisesti 
Omatietovaranto-palveluun.

• Sovellustoimittaja ja sote-palvelunantaja varmistavat yhteistyössä tuotannon 
toimivuuden.

 Tuotantokäyttö voi alkaa.
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Omatietovaranto – missä 
mennään?
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Omatietovaranto – missä mennään?

• Pilotit tulossa sovelluksen hyväksyntätestaukseen.

• Kanta.fi:ssä tiedotetaan, kun avoinna muillekin. 
(http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/omakannan-omatietovaranto)

• Sillä välin: Kansalliseen tietosisältöön tutustuminen / tietosisällön kehitys tarvittaessa / 
testaus Sandboxia vasten

• Slush 30.11.2017 / Health and welfare services meets startups -side event

• http://stm.fi/tapahtumat/2017-11-30/health-and-welfare-services-meets-startups

• Lisätietoa/kysymykset:

• kanta@kanta.fi (liittymisen kysymykset)

• kantakehitys@kanta.fi

• avoin Finnish PHR chat / 
kommunikointiyhteisö: https://chat.fhir.org/#narrow/stream/finnish.20PHR
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Kiitos

Anna Korpela
Kela / Kanta-palvelut
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