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Hyvinvointitietojen ja Omatietovarannon jatkokehityksen 
konseptointi – hyvinvointisovellusten liiketoimintamalli

• Elokuun kokouksessa sovimme, että jatkossa palataan 
hyvinvointisovelluksien liiketoimintamalli näkökulmaan

• Tämän työpajan tavoitteena on tuottaa eri vaihtoehtoja 
liiketoimintamalleista
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Liiketoimintamallia sivuttiin 6.5.21 HL7 PH SIG 
työpajassa 1

Mikä estää tällä hetkellä oma- ja itsehoitotietojen 
hyödyntämistä sote-palveluissa?
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Liiketoimintamallia sivuttiin 6.5.21 HL7 PH SIG 
työpajassa 2
Omatietovaranto: 

- Mitä haasteita, mitä muuttaisit?

- Miten edistäisit käyttöä?
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Liiketoimintamallia sivuttiin 6.5.21 HL7 PH SIG 
työpajassa 3
Kuka maksaa / liiketoimintamallit – kuinka rahoitetaan hyvinvointisovellusten ja oma- ja itsehoitotietojen hyödyntäminen sote-
palveluissa?

29.9.2021Etunimi Sukunimi 5



Liiketoimintamalleja on pohdittu myös 14.6.21 
Hyteairon pyöreän pöydän tilaisuudessa
Tavoitetila: Suomeen pitää luoda selkeä toimintamalli,  terveys- ja hyvinvointisovellusten arvioinnille 
ja korvattavuudelle, jotta mm.

• suomalaiset teknologiapalveluntuottajat pääsevät markkinoille hyvillä ratkaisuillaan,

• sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot tai ammattilaiset voivat suosittaa ja myöntää 
vaikuttavia sovelluksia käyttöön asiakkailleen tai potilailleen lääkinnällisinä apuvälineinä tai 
voisivat antaa joko lähetteen tai appi-reseptin

Ratkaistavat kysymykset

• Millainen toimintamalli Suomeen tulisi kehittää, jotta terveys- ja hyvinvointisovellusten 
korvattavuus toteutuisi?

• Korvattavuuden osalta tarvitaan useita tarkasti rajattuja kokeiluja.

• Pyrkimyksenä on yhteinen pohjoismainen malli, koska maksajaa ei ole, eikä niille ole
korvattavuuskäytännettä ”appi resepti” –periaatteella.
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Lähde: 
https://thl.fi/documents/10531/5914371/Hyteairon+py%C3%B6re%C3%A4n+p%C3%B6yd%C3%A4n+julki

lausuma+14_17.6.2021-+pitk%C3%A4+versio_logo+ok.pdf/a547756a-e34b-48ea-f508-
a3572a762501?t=1630674989300 6
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Liiketoimintamalleja on pohdittu myös VTT:n raportissa 
Hyvinvointitietojen toisiokäyttö - esiselvitys

• Toimiva liiketoimintamalli voisi olla alustayhtiömalli, jossa sovelluksia olisi 
runsaasti integroituna yhteen alustaan. Kansalainen voisi itse valita sopivat 
sovellukset. Datan hyödyntäjä (ensiö tai toisio) maksaisi datasta ja maksu 
jyvitettäisiin alustalle ja datan luovuttajalle.

• Omatietovarannon ongelma on, että se ei tarjoa yrityksille kannustetta osallistua 
toimintaan.

• Puuttuu yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistä näkemystä siitä, mitä 
hyvinvointidataan ja toisiokäyttöön perustuvat palvelut voivat olla, on ne sitten 
muodostettu yhdessä tai erikseen.
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Lähde: https://cris.vtt.fi/en/publications/hyvinvointitietojen-toisiok%C3%A4ytt%C3%B6-esiselvitys
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