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Sote-tieto hyötykäyttöön – haasteita

• Kuka antaa ja kenelle, millä ehdoilla?
• Kuka velvoi4aa, millä perusteella?
• Kuka maksaa, mistä?
• Mitä GDPR antaa tehdä? Kuka o4aa riskin?
• Kuinka hoidetaan tunnistautumiset, vastuut, velvollisuudet ja lait eri 

maiden välillä?



MyData-aja4elu



Asiakastietolaki

Henkilö voisi myös halutessaan kopioida omia asiakas- ja 
po6las6etojaan sekä lääkemääräys6etoja oma6etovarantoon, ja 
käy:ää niitä halutessaan oma6etovarantoon lii:yneissä
hyvinvoin6sovelluksissa. 



US Argonaut
• Meaningful Use: patient access to information

• BlueButton

• Kuka tahansa saa luoda sovelluksen, joka käyttää rajapintaa
• Kansalainen voi ottaa minkä hyvänsä sovelluksen käyttöönsä
• Käyttöönotto ja luvitus tapahtuu potilastietojärjestelmän kautta (samaan tapaan kuin Suomessa Omatietovarannon luvitus)

• Epic
• https://open.epic.com/MyApps/Endpoints
• 379 Epic-käyttäjäorganisaatiota julkisesti listattuina
• Erikseen blacklist huonosti käyttäytyville sovelluksille

• Cerner, AllScripts, Athena, …
• Whitelist, sovellukset täytyy erikseen hyväksyttää / sertifioida

• Ks. myös https://support.apple.com/en-us/HT208647 (582 järjestelmää, yli 11 000 sairaalaa)
• https://www.apple.com/newsroom/2020/10/health-records-on-iphone-available-today-in-the-uk-and-canada/

https://open.epic.com/MyApps/Endpoints
https://support.apple.com/en-us/HT208647
https://www.apple.com/newsroom/2020/10/health-records-on-iphone-available-today-in-the-uk-and-canada/


Argonaut International => IPA

• International Patient Access

• https://build.fhir.org/ig/grahamegrieve/ipa-candidate/

• https://www.youtube.com/watch?v=LB3WauJhQ9Q

https://build.fhir.org/ig/grahamegrieve/ipa-candidate/
https://www.youtube.com/watch?v=LB3WauJhQ9Q


IPA

• Pohjoismaat ja Alankomaat
• Näistä maista ollut eniten kysyntää asialle, parhaat valmiudet lähteä liikkeelle
• Rii7ävä esim. Applelle Apple Health -toiminnon laajentamiseksi Eurooppaan

• Yhtenäinen luvitusmene4ely
• Kuinka lupa kysytään ja annetaan.

• SMART, mu*a onko joitain yksityiskoh5a?
• Onko sovellusten ser@fioin@ tarpeen?

• Yhtenäinen sisällönkuvaus
• Ei kuten IPS (mitkä sisällöt), vaan yleisemmällä tasolla.
• Vain sillä tasolla, joka on mahdollista.

• Sovelluksille jää edelleen työtä.



IPA-määrittely, esimerkki



Argonaut InternaAonal => IPA

• Riski: tehdään omalla tavalla, muut tekevät IPA-tavalla
• Kansainväliset sovellukset eivät ole käytettävissä täällä
• Täällä kehitetyt sovellukset eivät pääse maailmalle
• Sovellusten kehitys on kalliimpaa ja hankalampaa, koska ei ole käytössä 

kansainvälisen yhteisön tuottamia työkaluja ja kirjastoja

• IPA:n hyödyt
• Saadaan kansainväliset sovellukset käyttöön Suomessa.
• Suomessa kehitetyt sovellukset pääsevät helpommin maailmalle.
• Kehitystyö helpottuu, yhteensopivuus paranee.
• Ei tarvitse määritellä asioita yksin alusta saakka.
• Kansalaisen voimaantuminen!



Mitä seuraavaksi

• Osaksi kansallista kehittämistä?

• Osaksi pohjoismaista yhteistyötä?

• Osaksi juuri sinun toimintaasi?

• mikael@sensotrend.com

mailto:mikael@sensotrend.com

