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HYVINVOINTISOVELLUSTEN 

SUUNNITTELUKILPAILU

• Suunnittelukilpailun tavoitteet

• Kilpailun tilanne ja eteneminen

• http://stm.fi/hyvinvointisovellus

http://stm.fi/hyvinvointisovellus


OMATIETOVARANTO

• Osaksi Kanta-palveluita on toteutettu Omatietovaranto 

kansalaisten omien hyvinvointitietojen tallentamista ja jakamista 

varten

• Tietoja voidaan käyttää kansalaisen käyttämissä 

hyvinvointisovelluksissa

• Kansalainen voi myös jakaa tietoja sote-ammattilaisille 

käytettäväsi sote-palvelussa

• Kanta-palveluihin tallennettuja potilastietoja voisi asiakkaan 

halutessa hyödyntää hyvinvointisovelluksissa 
• (edellyttää asiakastietolain muutosta)

• Omatietovarantoon liitettäviä hyvinvointisovelluksia on kehitetty 

ODA- ja Virtuaalisairaala –hankkeissa
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SUUNNITTELUKILPAILUN TAVOITTEET

• Suunnittelukilpailun tarkoituksena on 

• Laajentaa Omatietovarannon ympärille muodostuvaa 

ekosysteemiä 

• Kiihdyttää uusien innovatiivisten hyvinvointisovellusten 

kehittämistä

• Löytää ratkaisuja laiteliitäntöjen toteuttamiseksi 

Omatietovarantoon

• Löytää ratkaisuja kaupallisten toimijoiden ekosysteemien ja 

niihin kuuluvien laitteiden (esim. Fitbit, Apple Healthkit, Google 

Fit, Nokia/Withings) kytkemiseksi Omatietovarantoon
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PALKINNOT JA HANKINNAT
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Kilpailussa jaetaan palkintoina 30 000 euroa eli 10 000 

kunkin kategorian voittajalle.

Jokainen lopullisen kilpailutyön jättävä tiimi saa 3 000 

euron korvauksen.

Kilpailun jälkeiseen hankintaan optioineen on varattu 

yhteensä 500 000 euroa.



AMENDED TIMELINE

27.3.20186

30.11.2017

14:20

Invitation

published

Draft

proposal

Initial

selection

Deadline for 

registration

18.12.2017

16:00

Announcement

of selected teams /

proposals

26.1.2018

Final proposal

Deadline 

for proposals

2.3.2018 @ 16:00

Jury work

tentative date for 

announcing

winners 30.3.

sign

the 

deal

Deadline 

for questions

15.2.2018 @ 16:00

Questions Answers

Answers 23.2.

week

12 or 13

JURY 

MEET



KILPAILUN KATEGORIAT

A. Kansalaisen omatoimisuutta, hyvinvointia ja itsehoitoa edistävä 

sovellus (ei sisällä yhteyttä sote-toimijaan, jatkorahoitus sote-

toimijoiden ulkopuolelta esim. kuluttajilta tai vakuutusyhtiöltä)

B. Kansalaisen omahoitoa edistävä sovellus (sisältää yhteyden 

sote-toimijaan, yhteistyö sote-toimijan kanssa 

yhteiskehittämisessä, liiketoimintamalli sote-toimijoiden 

rahoittama)

C. Hyvinvointilaitteiden ja ekosysteemien liittäminen 

omatietovarantoon – tavoitteena mahdollistaa 

hyvinvointimittausten automaattinen siirtyminen osaksi 

omatietovarannon tietosisältöä
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OSALLISTUJIEN VALINTAPERUSTEET

• Miten hyvin ehdotettu idea ja sen toteuttamiseen kuvatut 

teknologiat voivat ratkaista esitetyt haasteet ja hyödyntää Kanta-

palveluiden omatietovarantoa ja tarpeen mukaan muita Kanta-

palveluiden tietoja 

• Palvelun tuottamaa lisäarvoa käyttäjille sekä suhteessa jo 

olemassa oleviin palveluihin 

• Miten hyvin ehdotettu tiimi osoittaa kyvykkyyttä, jonka avulla se 

voi suunnitella ja tarjoaja voi tuottaa alkuperäisen ideansa 

mukaisen digitaalisen palvelun (esim. tiimin henkilöiden aiempi 

kokemus) 
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KILPAILUN HAASTEET #1

Kuinka taata käyttäjän motivaation säilyttäminen 

hyvinvointisovelluksen pitkäjänteisemmässä käytössä? 

• Miksi käyttäjän kannattaisi käyttää hyvinvointisovellusta? 

• Käyttöönotto voi onnistua, mutta monesti haetaan 

elämäntapamuutosta tai pitkäaikaisempaa seurantaa. 

• Mitkä ovat keinoja motivaation säilyttämiseen? Eri nä-

kökulmien rooli: helppokäyttöisyys, pelillistäminen, ”nudging”, 

sovelluksen palkitsevuus, ym. 
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KILPAILUN HAASTEET #2

Miten varmistaa hyvinvointisovellusten yhteys ammattilaisten 

työhön? 

• Ammattilaisille hoidetaan pääsy Omatietovarannon tietoihin 

aiemmin mainittujen kansallisten kehittämishankkeiden kautta.

• Hyvinvointisovelluksen kehittämisessä on huomioitava miten 

vuorovaikutus ammattilaisen ja asiakkaan välillä 

suunnitellaan. 

• Kuinka varmistetaan että kerätään juuri oikeat tiedot hoito- tai 

palveluprosessin kannalta? 
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KILPAILUN HAASTEET #3

Kuinka todentaa hyvinvointisovelluksen vaikuttavuus? 

• Hyvinvointisovellusten vaikuttavuudesta on vaihtelevan 

tasoista näyttöä. 

• Onko ehdotetulle sovellusalueelle olemassa 

vaikuttavuusarvioita tieteellisen tai ammatillisen arvioinnin 

pohjalta? 

• Kuinka vaikuttavuutta tulisi mitata ja kehittää? 

27.3.2018 Etunimi Sukunimi11



KILPAILUN HAASTEET #4

Hyvinvointisovelluksen kestävä liiketoimintamalli? 

• Riippuen sovelluksen fokus alueesta, kuinka rakennetaan toimiva 

liiketoimintamalli. 

• Miten kuluttajiin ollaan suoraan yhteydessä? 

• Voidaanko sopia yhteistyö sote-tuottajan tai järjestäjän kanssa?

• Mitkä ovat muiden toimijoiden roolit, kuten esimerkiksi 

vakuutusyhtiöiden intressit? 
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KILPAILUN HAASTEET #5

5) Kuinka varmistetaan helppo ja automaattinen tiedonsiirto 

hyvinvointilaitteista ja muista (kuluttajalähtöisistä) 

ekosysteemeistä? 

• Kansalaisilla voi olla käytössään eri toimittajien laitteita 

itsehankittuna. 

• Miten rakennetaan mahdollisimman laajat yhteydet 

kaupallisiin ekosysteemeihin (kuten Applen Healthkit, Google 

Fit tai Nokian Withings jne) ja saadaan näiden tieto käyttöön 

sote-prosessissa? 

• Tämä haaste liittyy C-kategoriaan, ei ollut vaatimuksena A- ja B-

kategorioissa
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LOPPUKILPAILUN ARVIOINTIPERUSTEET

• Idean toteutettavuus suhteessa esitettyyn haasteeseen
• uskottava toteutussuunnitelma idean toteuttamiseksi
• kustannusarvio suhteessa esitettyyn budjettiin

• Arvo loppukäyttäjille suhteessa esitettyyn haasteeseen 
• kansalainen tai omainen/läheinen
• sote-toimija

• Hyvinvointisovelluksen kestävään elinkaareen ja sovelluksen 
levittämiseen liittyvä liiketoimintamalli

• Omatietovarannon ja muiden Kanta-palveluiden tietojen 
hyödyntäminen hyvinvointisovelluksen toteutuksessa
• Omatietovarannon tietomallin hyödyntäminen ja mahdollisten 

laajennustarpeiden tunnistaminen
• Potilastiedon arkiston tai reseptikeskuksen tietojen 

hyödyntäminen osana hyvinvointisovelluksen toimintalogiikkaa
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KILPAILUN ETENEMINEN

• Ensimmäiseen vaiheeseen osallistumishakemuksia 59 kpl

• Varsinaiseen kilpailuun valittiin 11 osallistujaa

• A-kategoriaan 5 hakijaa, B- ja C-kategorioihin 3+3

• Arviointi STM:n virkatyönä

• Lopulliset kilpailutyöt jätetty 2.3.2018

• Asiantuntijatuomaristo arvioi kilpailutyöt

• Tuomaristossa 11 jäsentä 

• Kategorioiden voittajien valinta maaliskuun loppuun mennessä
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Lisätietoja:

Anna Kärkkäinen 

Sähköposti: anna.karkkainen@stm.fi

Sosiaali ja terveysministeriö

Internet: stm.fi

Twitter: @STM_Uutiset

Hyvinvointisovellusten suunnittelukilpailu


