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1 Omakannan Omatietovaranto-palvelun käyttöehdot
1.1

Palvelun käytön osapuolet

Omakannan Omatietovaranto-palvelun ylläpitäjä ja rekisterinpitäjä on Kansaneläkelaitos
(jäljempänä ”Kela”).
Yhteystiedot: KelaKanta-palvelut
Puhelin: 020 634 11 (vaihde)
Postiosoite: PL 450, 00056 Helsinki
Käyntiosoite: Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi
Internet-sivujen osoite: kanta.fi
Omakannan Omatietovarannon käyttäjä (jäljempänä ”käyttäjä”) voi olla jokainen luonnollinen
henkilö, jolla on suomalainen henkilötunnus ja joka ottaa Omakannan Omatietovaranto-palvelun
käyttöönsä ja hyväksyy samalla nämä käyttöehdot.
Hyvinvointisovelluksen toimittaja (jäljempänä ”sovellustoimittaja”), joka on toteuttanut hyvinvointisovelluksen, jolla Omakannan Omatietovaranto-palvelua käytetään.

1.2

Palvelun kuvaus

Omakannan Omatietovaranto (jäljempänä ”palvelu”) on Kanta-palveluihin kuuluva palvelu. Se on
kansalaisen oma tietovaranto, johon käyttäjä voi tallentaa omia hyvinvointitietojaan. Hyvinvointitiedoilla
tarkoitetaan esimerkiksi erilaisia mittaustietoja (mm. verenpaine, hengitystiheys), oirearvioita,
tarkastuksia ja omahoitosuunnitelmia.
Palvelua käytetään Kanta-palvelujen hyväksymillä hyvinvointisovelluksella. Hyväksytyt
hyvinvointisovellukset ovat nähtävillä kanta.fi-sivustolla julkaistavassa sovellusluettelossa.
Käyttäjä voi tallentaa palveluun hyvinvointitietojaan ja käsitellä niitä kaikilla niillä
hyvinvointisovelluksilla, joille hän on käyttöoikeudet antanut. Toiminnallisuudet ja tallennettava
tietosisältö riippuvat hyvinvointisovelluksesta ja sen ominaisuuksista. Käyttäjä voi katsella ja poistaa
palvelussa olevia tietojaan myös Omakanta-palvelussa.
Palvelu on käytettävissä vain 16 vuotta täyttäneille henkilöille.
Omakannan Omatietovarannon palvelukuvaus löytyy sivulta kanta.fi/hyvinvointitiedot.

1.2.1

Suostumus

Palvelun käyttö edellyttää, että käyttäjä antaa sovellukselle käyttöoikeudet tallentaa käyttäjän omia
hyvinvointitietoja Omakannan Omatietovarantoon ja käsitellä siellä olevia hyvinvointitietoja. Palvelun
käyttöönoton yhteydessä käyttäjän tulee hyväksyä palvelun käyttöehdot ja antaa suostumuksensa
tietojen tallentamiseen Omakannan Omatietovarantoon.
Omakannan Omatietovarannosta tullaan myöhemmin säätämään asiakastietolaissa. Käyttäjältä
edellytetään suostumusta Omakannan Omatietovarannon käyttöön liittyen siihen asti, kunnes
asiakastietolaki on voimassa.
Käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa palvelun käytön. Käyttäjä voi poistaa hyvinvointisovellukselle
antamansa käyttöoikeudet ja kaikki jo Omakannan Omatietovarantoon tallentamansa hyvinvointitiedot
sovelluksella tai Omakanta-palvelusta. Poistetuista tiedoista jää talteen tietojen käyttöön liittyvät
lokitiedot.
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1.3

Käyttöehtojen tarkoitus

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Omakannan Omatietovaranto-palvelun käyttöön. Käyttöehdoissa
säädellään Kelan ja palvelun käyttäjien välistä suhdetta. Oikeudet palveluun omistaa Kela ja
käyttäjälle myönnetään näiden käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus palveluun.
Kela toimii palvelun rekisterinpitäjänä siten, että Kelan rekisterinpitoon kuuluvat tällä hetkellä tiedot
Omakannan Omatietovarannon käyttäjistä sekä lokitiedot hyvinvointitietojen käytöstä. Käyttäjä itse on
vastuussa omista hyvinvointitiedoistaan.
Käyttäjän ja sovellustoimittajan väliseen sopimukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet ovat erillisiä
näistä käyttöehdoista.

1.4

Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjä vastaa siitä, että käyttää palvelua Kelan ja sovellustoimittajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Palvelun käyttäjä on itse vastuussa kaikista hyvinvointitiedoista, jotka hän tallentaa, muokkaa tai
poistaa palvelusta. Käyttäjä vastaa palveluun tallentamiensa tietojen oikeellisuudesta.
Palveluun hyväksyttyjen sovellusten valmistajat vastaavat siitä, että sovellukset toimivat oi-kein.
Palvelusta poistettujen tietojen mahdollisen palauttamisen osalta kts. kunkin sovelluksen käyttöohjeet.
Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan omien tunnistetietojensa (suomi.fi tunnistukseen liittyen)
salassapidosta.

1.5

Kelan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Kela vastaa
• palvelun ylläpidosta kuten tietojen säilyttämisestä ja siitä, että palvelu toimii teknisesti siten, että
hyvinvointitietoja ei sen kautta voida käsitellä tai luovuttaa lain tai EU:n tietosuoja-asetuksen
vastaisesti.
• palvelun kansallisen tietosisällön kehittämisprosessista, palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä.
Kelalla on oikeus tehdä teknisiä muutoksia palvelun sisältöön ja toteutukseen.
• hyvinvointitiedon käytön ja luovutuksen tallentumisesta lokirekisteriin, lokirekisteristä ja sen
säilyttämisestä.

Kela ei saa antaa tietojen säilytystä toimeksiantotehtävänä ulkopuoliselle eikä tietoja saa siirtää
Suomen ulkopuolelle. Kela kuitenkin voi käyttää palvelun tuottamisessa ja ylläpidossa alihankkijoita.
Kelalla on oikeus käsitellä hyvinvointitietoja siltä osin kun mitä Kelan ylläpitotehtävät välttämättä
edellyttävät.
Kela tekninen tuki vastaa palvelun tuesta. Se avustaa käyttäjää palvelun toimintaan liittyvissä
häiriötilanteissa. Asiakkaiden käytössä on yksi yhteinen asiakastukipiste, jonne kaikki palvelua
koskevat yhteydenotot tehdään. Palvelua käytetään Kanta-palvelujen hyväksymillä sovelluksilla.
Kela pyrkii toimimaan siten, että palvelu on keskeytyksettä saatavilla pois lukien ennalta
arvaamattomat tekniset häiriöt. Kela voi kuitenkin keskeyttää palvelun tarjoamisen tilapäisesti muutosja korjaustöiden ajaksi tai yleisten tietoliikennekatkosten ajaksi. Kela ilmoittaa ennakkoon tiedossa
olevista palvelun käyttökatkoksista kanta.fi-sivustolla.

Kela, Kanta-palvelut, PL 450, 00056 Kela

Kanta 387 10.18

5 (7)

Kela voi sulkea tai keskeyttää palvelun, jos on syytä epäillä sen olevan tietoturvahyökkäyksen
kohteena, tai jos käyttäjä käyttää palvelua näiden käyttöehtojen tai lain tai hyvän tavan vastaisesti tai
palvelun toimivuutta tai tietoturvajärjestelyjä vaarantavalla tavalla, tai jos on perusteltua syytä epäillä
väärinkäyttöä.
Kela voi sulkea yhteyden palveluun myös, jos sen käyttöön hyväksytty hyvinvointisovellus tai sen
käyttäjäorganisaatio vaarantaa valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen asianmukaisen toiminnan.
Palvelu on suljettu tai keskeytyksessä, kunnes sovellustoimittaja voi luotettavasti osoittaa tilanteen
korjaantuneen.
Kela ei vastaa sovellustoimittajien toiminnasta tai muista sovellustoimittajista johtuvista virheistä tai
laiminlyönneistä palvelun tuottamisessa tai käyttämisessä. Kela ei vastaa sovellusten eikä niiden
tukipalveluista, elleivät ongelmat aiheudu Kelasta.
Kela ei vastaa sovellustoimittajien palvelun käytön rinnalla itsenäisesti harjoittamasta tietojen
keräämisestä omiin rekistereihinsä ja niissä olevan tiedon käytöstä ja välittämisestä sieltä muille
osapuolille.
Sovellustoimittajat vastaavat kukin siitä, että palvelussa olevien käyttäjän tietojen käyttäminen on
voimassa olevan lainsäädännön mukaan oikeutettua.
Kela ei vastaa mistään välillisistä tai välittömistä vahingoista, joita palvelun käyttö tai siinä oleva virhe,
puute tai häiriö aiheuttaa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

1.6

Henkilötietojen käsittely

Kela noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetuksen ja muun kansallisen
tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.
Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyvät tietosuojaselosteista (Omatietovarannon
tietosuojaseloste ja Omatietovarannon lokitietojen tietosuojaseloste), jotka ovat saatavissa osoitteessa
kanta.fi-sivustolla.

1.7

Käyttöehtojen muuttaminen

Kelalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa perustellusta syystä. Käyttöehtojen
muutoksista tiedotetaan kanta.fi-sivustolla.
Käyttöehtojen muuttuessa kaikki käyttöoikeudet, jotka käyttäjä on antanut hyvinvointisovelluksille,
poistetaan automaattisesti puolen vuoden päästä muutoksesta, ellei käyttäjä hyväksy muuttuneita
käyttöehtoja tuon puolen vuoden aikana. Seuraavalla käyttökerralla käyttäjä ohjataan antamaan
hyvinvointisovelluksille uudelleen käyttöoikeudet palveluun ja sinne tallentamiin tietoihinsa ja samalla
hyväksymään palvelun käyttöehdot.
Mikäli käyttäjä ei hyväksy palvelun muuttuneita käyttöehtoja, ei hän voi antaa hyvinvointisovellukselle
sen pyytämiä käyttöoikeuksia.

1.8

Palvelun käytön lopettaminen

Käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa palvelun käytön poistamalla Omakanta-palvelun kautta kaikki
Omakannan Omatietovarantoon tallennetut hyvinvointitiedot ja hyvinvointisovelluksille antamansa
käyttöoikeudet. Jos käyttäjä ei poista tietoja, tallennetut tiedot säilyvät palvelussa. Tällöin tiedot ovat
edelleen niiden hyvinvointisovellusten käytössä, joille käyttäjä on antanut käyttöoikeudet.
Jos käyttäjä lopettaa hyvinvointisovelluksen käytön, eivät kyseisellä hyvinvointisovelluksella
Omakannan Omatietovarantoon tallennetut tiedot poistu automaattisesti, vaan käyttäjän tulee ne itse
poistaa Omakanta-palvelun kautta.
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Myös hyväksytyn hyvinvointisovelluksen sovellustoimittaja voi luopua Omakannan Omatietovarannon
käytöstä ilmoittamalla tästä Kelalle yhtä (1) kuukautta etukäteen. Palvelun käytön lopettaminen ei
vaikuta käyttäjän palveluun tallennettuihin tietoihin ja niiden käytettävyyteen. Tallennetut tiedot säilyvät
palvelussa, kunnes käyttäjä on itse ne poistanut.

1.9

Muut ehdot

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
Palvelua koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla ja viimekädessä Helsingin
käräjäoikeudessa.
Palvelu on toistaiseksi käyttäjälle maksuton.
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