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Mitä konseptointi tarkoittaa?

• Ennen uuden Kanta-palvelun tai niihin liittyvien asiakas- tai 
potilastietojärjestelmien merkittävän uuden toiminnallisuuden tai sisällön 
kehittämistä tai päätöstä merkittävästä muutoksesta olemassa olevaan 
palveluun, laaditaan konsepti

• Konseptointiehdokkaat perustuvat Sote-tiedonhallinnan kokonaisarkkitehtuuriin 
ja kehittämispolkuihin, joista vastaa STM

• Konseptoinnin käynnistyessä THL saa STM:stä toimeksiannon konseptoinnista

• Konseptoinnit projektoidaan THL:ssä

• Konseptoinnissa tärkeää on sidosryhmien riittävä osallistuminen (työpajat, 
kommentointikierrokset ja viestintä)
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Hyvinvointitietojen konseptoinnin tavoitteet

Konseptoinnin tavoite on vastata STM:n konseptoinnin toimeksiantoon eli:

• Tarkentaa henkilön itse- ja omahoidossa tuottamiensa tietojen määrittelyä ja hyödyntämisen 
toimintamallia sosiaali- ja terveydenhuollossa

• Kirkastaa Omatietovarannon roolia.

• Tunnistaa eri osa-alueiden linjausta ja määrittelymuutoksia vaativat asiat.

• Tunnistaa riippuvuudet lainsäädäntömuutoksiin ja muihin Kanta-palvelujen kehittämiskokonaisuuksiin 
sekä muihin käynnissä oleviin valmisteluihin / konseptointeihin. Esimerkiksi tunnistaa riippuvuuksia 
sote-uudistuksen ja tulevaisuuden sote-keskus tavoitteisiin, mm. asiakas- ja palveluohjauksen 
tietotarpeiden osalta.

• Avata hyvinvointisovellusten sekä niiden kehittäjien näkökulmaa

• Liiketoiminnan näkökulma

• Uuden asiakastietolain vaatimukset; sertifiointi

27.8.2021Etunimi Sukunimi 4



Konseptoinnin rajaukset

• Hyvinvointisovellusten sertifioinnin määrittelyt ja kriteerit rajataan 
tämän projektin ulkopuolelle. Näitä voidaan tunnistaa, mutta 
ratkaisut tehdään toisessa projektissa.

• Hyvinvointisovellukset, jotka eivät liity Kanta-palveluihin.

• Ei tuoteta yksityiskohtaisia määrittelydokumentteja.
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Konseptoinnin työpaketit
• Konseptoinnissa läpikäytävät kokonaisuudet on jaettu viiteen työpakettiin. 

• Työpaketti 1 Itse- ja omahoidossa tuotettujen hyvinvointitietojen määrittely sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstissa

• Avataan esimerkkejä hyödyntäen millaista tietoa hyvinvointitieto on ja miten se määritellään suhteessa asiakas- ja 
potilastietoon hyvinvointisovelluksia käytettäessä

• Työpaketti 2: Itse- ja omahoidossa tuotettujen hyvinvointitietojen hyödyntämisen toimintamalli

• Esitellään hyvinvointitietojen hyödyntämisen tapoja ja potentiaalia sosiaali- ja terveydenhuollossa ja kuvataan myös 
asiakastietojen luovuttaminen hyvinvointisovelluksille. 

• Työpaketti 3: Omatietovarannon roolin kirkastaminen

• Esitellään omatietovarannon käyttötarkoitus suhteessa hyvinvointitietoihin ja hyvinvointisovelluksiin sekä nostetaan 
esiin omatietovarantoon mahdollisesti liittyviä haasteita sovellustoimittajien näkökulmasta. Esitetään miten 
omatietovarantoa tulisi kehittää, jotta sen käyttö hyödyttäisi mahdollisimman paljon eri osapuolia (mm. 
sovellustoimittajia) 

• Työpaketti 4: Hyvinvointisovellustoimittajien näkökulman avaaminen

• Avataan hyvinvointisovellusten näkökulmaa ja nostetaan esiin sovellustoimittajien kannalta merkittäviä haasteita, 
kuten liiketoimintamallit ja sertifioinnin vaikutukset sovellustoimittajille

• Työpaketti 5: Sidosryhmien näkökulmien tarkastelu käyttötapausten avulla

• Selkeytetään hyvinvointitietojen kulkua kansalaisten, sovellustoimittajien ja sote-ammattilaisten välillä käytännön 
käyttötapauksilla. Niiden avulla pyritään myös vastaamaan hyvinvointitietoja koskeviin yleisiin kysymyksiin
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Konseptoinnin eteneminen ja sidosryhmät  

Konseptoinnin eteneminen

• Konseptointi ajoittuu aikavälille 6/2021 –
2/2022

• Konseptin ydintiiminä toimii projektipäällikkö 
Minna Linsamo ja projektiassistentti Emilia 
Varonen

• Konseptoinnin työpakettien työstämistä varten 
kootaan eri asiantuntijoista projektiryhmä 
(Kela, THL:n asiantuntijat)

• Konseptoinnin työstämisen tueksi järjestetään 
sidosryhmien kanssa kokouksia / työpajoja. 
Mukaan toivotaan 
hyvinvointisovellustoimittajia.

Keskeiset sidosryhmät

• Sote –palveluntuottajat (julkinen ja yksityinen)

• Sote ammattilaiset

• Kela, Kanta –palvelut

• HL7 Finland Personal Health SIG

• Kansalainen, puolesta-asioija

• Valvira, Fimea

• Hyvinvointisovellustoimittajat

• Ulkopuoliset asiantuntijat osallistuvat projektin 
työpalavereihin, tuotosten kommentointiin ja 
palautteen antamiseen sekä mahdollisuuksien 
mukaan omien osa-alueiden tuotosten 
työstämiseen. 
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Hyvinvointisovellustoimittajien näkökulma

• Työstö eri alustalle
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