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 Co-chair -tiimi:  
• Janne Aaltonen ja Heli Leinonen CSAM

• Antto Seppälä, Gofore

• Anna Korpela ja Anniina Pylsy, Kela

• Mikael Rinnetmäki, Sensotrend

• Jaakko Lähteenmäki, VTT

 PH SIG tukiprojekti  (CSAM)
• PH SIG toiminnan koordinointi,  työpajajärjestelyt 

 Omatietovarantoprojekti (CSAM)
• OTV:n kehittämisen tuki  (mm. tietomallien valmistelutyön koordinointi)

 Web:  http://www.hl7.fi/sig-toiminta/personal-health-sig/

Toiminta v. 2020

http://www.hl7.fi/sig-toiminta/personal-health-sig/
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Työpaja 26.5. 

Ketju-sovelluksen pilotin kokemuksia, Mikko Markkanen (2M-IT)  

Korona-oirearvio, Jani Harju (Sotedigi) 

CSAM S7 Etäpalvelut ja sähköinen asiointipalvelu korona-aikana, Jani Mallila 

Digisosiaalipalvelut asiakkaan osallisuuden edistäjänä, POSKE, Kaisa Kostamo-Pääkkö 

Useamman hyvinvointisovelluksen tarjoaminen samassa integraatioprojektissa, Mikael Rinnetmäki 

(Sensotrend)

Tietoisku Omatietovaranto, Anna Korpela (Kela)

Työpaja 21.10.

IPA ja rajat ylittävät terveystiedot, Konstantin Hyppönen (Kela) 

Rajat ylittävät terveystiedot: eHealth DSI ja IPS  ja Mikael Rinnetmäki (Sensotrend) 

Omahoidon kokonaisarkkitehtuurikuvaus, Riikka Vuokko  (STM)

Tietoisku omatietovaranto, Anna Korpela (Kela) 

Apotin sandbox, Ilkka Tiainen (Apotti) 

KATI-ohjelma (kotona asumisen teknologiaratkaisut), Marketta Niemelä (VTT)

Koronavilkku, Antto Seppälä (Gofore)

Omaolo uudistukset ja COVID, Johanna Joentausta (Sotedigi)

Työpajat v. 2020 
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 OTV-työpajoja järjestetty 7 kpl

 Työpajat toimineet aktiivisesti, mutta OTV:n sovellusten eikä käyttäjien määrä 

ole kehittynyt  toivotulla tavalla 

 STM/Kela/THL toteuttaa v. 2021 omahoitotietoihin liittyvää 

konseptointihanketta huomioiden uuden asiakastietolain

Omatietovaranto 
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 Toiminta jatkuu entisen tyyppisenä  

 PH SIG tukiprojektia ja OTV-projektia vetää Sensotrend:  

Kirsi Korhonen / Mikael Rinnetmäki 

 Seuraava PH SIG työpaja torstai 6.5. klo 13-15:30: ”Omat terveys- ja 

hyvinvointitiedot hyötykäyttöön: 
• omahoito/itsehoito –sovellukset/innovaatiot (pitchit*)

• OTV:n tilannepäivitys 

• OTV:n hyödyntämismahdollisuudet ja ideat (keskustelu)

 OTV-työpajat jatkuvat todennäköisesti vasta syksyllä 

 Helmikuussa käynnistyi hanke  ”hyvinvointitietojen toisiokäytön selvitys” 

 PH SIG co-chair -tiimiin otetaan mielellään uusia jäseniä

 Ideat työpaja-aiheiksi ja muutenkin PH SIG toimintaan ovat tervetulleita!

Toiminta v. 2021

• ehdotuksia otetaan vastaan, kts. www.hl7.fi

http://www.hl7.fi/
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Hyvinvointitietojen toisiokäytön selvitys 



 Tausta: Henkilökohtaisten sosiaali- ja terveystietojen hyödyntäminen tilastoinnissa, 

tiedolla johtamisessa, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä (ns. toisiokäyttö) on nopeasti 

kasvamassa. Toistaiseksi painopiste ollut potilas- ja asiakastiedoissa sekä kansallisissa 

rekistereissä.   

 Tavoite: Selvitetään mahdollisuudet tuoda asiakas- ja potilastietorekisterien ulkopuolisia, 

terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä yksilötason tietoja tehokkaasti ja turvallisesti 

hyödynnettäväksi toisiokäyttötarkoituksiin. 

Huomioidaan vaihtoehtoiset mekanismit: 

• Omatietovaranto alustana omien hyvinvointitietojen suostumukseen perustuvassa 

luovutuksessa

• Muut MyData-ratkaisut 

• Toisiolakiin perustuva toisiokäyttö (ilman suostumusta)

 Tutkimusmenetelmä:

• haastattelut: STM, Kela, THL, Findata, Sitra, tutkimuslaitos/yliopisto, yritykset

• julkisesti saatavilla oleva materiaali 

 Toteuttajat: Marketta Niemelä, Juha Pajula ja Jaakko Lähteenmäki

 Aikataulu: 1.3.-30.6.2021

Hyvinvointitietojen toisiokäytön selvitys 



Hyvinvointi- ja omahoitotietojen toisiokäyttö  - ylätason arkkitehtuuri 
keskustelun ja haastattelujen pohjaksi

Tuote-

ekosysteemit

Itsehoidon verkko-

palvelut 

(esim. oirearviot) 

ja hyvinvointisovellukset

MyData

operaattori

tms. luotettu 

välityspalvelu

OTV API  (FHIR)

+valtuutus Omatieto-

varanto

Omahoitoratkaisut 

(esim. kotimittaukset) 

Asiakas- ja

potilastieto-

järjestelmä

Muut ratkaisut: 

turvaratkaisut, kiinteistö-

automaatio, … 
?

Tuotteen 

API tai  SDK

+valtuutus

API tai 

tuotekohtainen

integraatio 

Findata (luvitus, 

tietojen yhdistäminen,

käyttöympäristö)

Toisiokäyttö: 

- tutkimus

- tilastointi

- tiedolla johtaminen

- yritysten T&K

…

Kanta
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 Hyvinvointitietojen toisiokäyttömallien hyödyt/haitat 

 Lainsäädännöllinen näkökulma (yleisellä tasolla)

 Hallinnollinen näkökulma

 Tekninen näkökulma

 Palvelujen ja sovellusten kehittäjien näkökulma

 Kansainvälinen näkökulma 

Lisäksi selvityksessä huomioidaan valmisteilla olevavuusi 

asiakastietolaki sekä siihen liittyen käynnistyvä omahoitotietojen 

käyttöön liittyvä konseptointihanke (STM/THL/KELA). 

Selvityksessä huomioitavat näkökulmat



Jaakko Lähteenmäki

Jaakko.lahteenmaki@vtt.fi

+358 405149869

@VTTFinland

@your_account

www.vtt.fi


