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Sanasto
Sanastossa kuvataan lyhyesti Omatietovarantoon liittyviä termejä ja käsitteitä. Kuvaukset
ovat erityisesti Omatietovarannon ja hyvinvointisovellusten asiayhteyden mukaisia.

Käsite

Kuvaus

ammattilainen

Sosiaali- tai terveydenhuollon rekisteröity
ammattihenkilö.

ammattilaissovellus

Kanta A-luokkaan sertifioitu sosiaaliterveydenhuollon ammattilaisen käytössä
oleva erillinen sovellus tai
potilastietojärjestelmä.

asiakastestausympäristö (AT-ympäristö)

Kehitystyön loppuvaiheen testauksiin
tarkoitettu ympäristö, jossa tehdään myös
hyväksyntätestaus.

asiakastieto

Sosiaali- tai terveydenhuollon ammatilaisen
asiakas- tai potilasasiakirjoihin asiakkaasta
kirjaama tieto. (Asiakastietolaki 3 §)

hyvinvointitieto

Käyttäjän terveyttä ja hyvinvointia koskeva
tieto, esimerkiksi mittaus-, elämäntapa- ja
aktiivisuustieto.

Tiedot voivat olla käyttäjän syöttämiä tai
mittalaitteiden tuottamia, ja käyttäjä hallinnoi
niitä itse.

hyvinvointisovellus

Internet- tai mobiilisovellus, jolla käyttäjä voi
tallentaa ja käsitellä hyvinvointitietojaan.

Omatietovarantoon integroitavien
hyvinvointisovellusten tulee täyttää
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kansalliset hyväksymiskriteerit ja läpäistä
Kanta-palvelujen hyväksyntätestaus.

hyväksyntätestaus

Omatietovarantoon integoitavien sovellusten
tulee läpäistä Kanta-palvelujen
hyväksyntätestaus, joka tehdään
asiakastestausympäristössä.

Kanta-palvelut

STM:n, THL:n ja Kelan kehittämis- ja
ylläpitovastuulla olevat asiakas- ja
hyvinvointitietojen käsittelyyn tarkoitetut
valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon
tietojärjestelmäpalvelut.

käyttöoikeudet

Hyvinvointisovellus saa käyttöoikeudet
Omatietovarantoon auktorisointiprotokollan

(myös ”luvitus”)

(OAuth 2.0) mukaisesti.

Katso ”käyttöönotto”.

käyttöönotto

Henkilö ottaa Omatietovarannon käyttöön
antamalla hyvinvointisovellukselle
käyttöoikeuden tallentaa hänen omia
hyvinvointitietojaan Omatietovarantoon ja
käsitellä siellä jo olevia tietoja.

käytön lopetus

Henkilö poistaa Omatietovarantoon
tallennetut hyvinvointitietonsa ja sovelluksille
antamansa käyttöoikeudet Omakantapalvelussa.

mittalaite

Henkilön käytössä oleva laite kotona
tehtäviä mittauksia varten. Mittauslaitteen
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tuottama tieto voidaan tallentaa yksittäisinä
mittauspisteinä tai yhteenvedon tasoisena.

Omatietovaranto

Omatietovaranto on kansallinen kansalaisen
oma tietovaranto, johon käyttäjä voi

(myös ”Omakannan Omatietovaranto”)

tallentaa omia hyvinvointitietojaan. Tiedot
ovat kansalaisen itsensä tuottamia ja
hallinnoimia.

Omatietovarantoa käytetään
hyvinvointisovelluksilla.

Omakanta

Kanta-palveluihin kuuluva sähköinen
asiointipalvelu, jonka avulla kansalainen voi
katsella, hyödyntää ja hallinnoida
asiakastietojaan ja hyvinvointitietojaan
yhdessä käyttöliittymässä,
hyvinvointisovellusten lisäksi.

PHR

Personal Health Record. Suomeksi
Omakannan Omatietovaranto, OTV.

puolesta asiointi

Henkilö käsittelee toisen henkilön tietoja
joko huoltajuuden tai asianomaisen
antaman valtuutuksen perusteella.

sandbox-ympäristö

Sovelluskehittäjien omaan testaukseen ja
kokeiluihin tarkoitettu avoimessa käytössä
oleva ympäristö, joka on asiakastestaus- ja
tuotantoympäristöjen kaltainen.

suostumus

Käyttäjän sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaisille antama lupa hänen tietojensa
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katselemiseen. Suostumuksen antamisessa
noudatetaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Käyttäjä voi poistaa suostumuksen
halutessaan.

