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Hyvinvointisovellusten liiketoimintamallit ja 
korvattavuusmalli –esiselvitys 
• Osana THL:n  Hyvinvointitietojen ja Omatietovarannon jatkokehityksen konseptin 

kehittämispolkua esitettiin tarve tarkempaan hyvinvointisovellusten liiketoimintamallien ja 
korvattavuusmallin tarkasteluun. 

• Työ on nyt käynnistynyt THL:ssä Kestävän kasvun ohjelman projektissa. Tarkoituksena on 
selvittää millainen olisi juuri  Suomen kontekstiin parhaiten soveltuvat hyvinvointisovellusten 
liiketoimintamallit ja  korvattavuusmalli ja millaisin askelin se saataisiin tuottamaan hyötyä 
kaikille aihepiirin toimijoille.

• THL on tilannut CGI:ltä esiselvitystyön, jossa yhtenä tärkeänä vaiheena on kartoittaa keskeisten 
asiantuntijoiden  näkemyksiä aihepiiristä. 

• Esiselvitys sisältää asiantuntijoiden haastatteluja ja työpajoja.



Ensimmäinen työpaja 18.1.2023 

• Osallistujia Kelasta, hyvinvointialueilta, sovellustoimittaja, 
Sitrasta jaTeknologiateollisuudesta

• Työpajan agenda
• Mitä digitaalisella korvattavuudella pitäisi saavuttaa ja 

miten tuetaan kannattavan liiketoiminnan syntymistä ja 
kehittymistä

• Olemassa olevat malli ja niiden hyödynnettävyys 
suhteessa kansalliseen infraan.



Ajatukset liiketoiminnan kannattavuuteen liittyen

• Huolia jatkuvuudesta viranomaistoimijoiden osalta
• Omatietovarannossa tunnistettiin haasteita
• Käyttäjätarpeiden merkitys kokonaisuudessa Kela ja THL on lakisääteinen laitos, 

joten jatkuvuus pitäisi olla kyllä aika 
turvattu. Lisäksi näillä tahoilla 
valtuudet laatia standardeja.

Jos palveluntuottajana Kela tai 
THL, miten jatkuvuus turvataan? 

Yli kaikkien hallituskausien... 
Varmistajana pitäisi varmaan olla 

yksityinen taho, tai useita sellaisia.

Suurin ongelma Omatietovarannossa on 
ollut, että se katkaisee 

liiketoimintamallin.

Kannattavuuteen vaikuttaa se, 
että tehdään suunnitellusti 

yhteisen tahtotilan mukaista 
liiketoimintaa, jota ei vesitetä 

ennakoimattomilla 
muutoksilla valtion 
tahtotilassa. Eli on 
sitoutettava myös 
päätöksentekijät.

Omatietovarantoon tallentaa tietoja 
vain ne, jotka ovat kiinnostuneita 

seuraamaan omaa terveyttään. Tämä 
pitää ottaa huomioon datan 

hyödyntämisessä. Ne, jotka tarvitsevat 
eniten tukea, eivät välttämättä käytä 

tällaista palvelua.

Mikään ratkaisu ei kannata, jos 
ratkaisu ei ole niin 

houkutteleva, että kuluttajat 
haluavat sitä käyttää. 

Liiketoimintamallit voivat vaihdella 
palvelujen ja tuotteiden välillä, ja 

keskeisintä on tunnistaa asiakkaan 
tarpeet. Datan saatavuus ja 

käytettävyys on tässä keskeisintä, 
sovelluksista saatava data mukaan 

lukien.



Ajatuksia arvioinnista

• Näkökulmana kansainvälisyys korostui
• ”Ei pidä tehdä mitään alueellisia tai kansallisia arviointeja. 

Vähintäänkin yhteispohjoismaiset, mieluummin eurooppalaiset 
menettelyt.”

• ”Tarvitaan kansallisesti yhtenäiset kriteerit, jotka ovat 
yhdenmukaiset EU:n muissa jäsenmaissa valmisteltavien 
arviointikriteerien kanssa. Tämä on vahva vientiteollisuus ja 
säännelty markkina, jossa jokainen uusi säädös tai päätös lisää 
kustannuksia.”

• ” Arviointien osalta EU ja Pohjoismainen yhteistyö. Tämä työ jo 
käynnissä ja Suomi mukana.” 



Ajatukset maksajiin ja korvaajiin liittyen

• Datan toisiokäyttö ja asiakastarpeet nousivat keskustelussa esiin
• ”Oleellista todellakin on, että kuka hyötyy, kenellä on intressi?”

• ”Tutkimuskäyttö pääosin ilmaista? Menisikö luvat Findatan kautta?”

• ” Voidaanko liiketoimintaa rakentaa lakisääteisesti järjestetyn palvelun 
yhteyteen. Esimerkiksi kerrytetyn datan lisensointi tutkimukseen tai 
vaikka lääkeyrityksille liiketoiminnallisin perustein ja saadun hyödyn 
jakaminen sovelluksille? Tämä voisi toimia esimerkiksi osuuskunnassa, 
mutta kuinka voisi ikinä toimia Omatietovarannon kanssa?”

• ” Kannustaisin pitämään koko ajan mielessä asiakas- ja potilaslähtöisen 
näkökulman. Miten haluamme palvella heidän tarpeitaan? ”



Ajatukset regulaation roolista ja mahdollistamisesta

• Datan 
käyttöoikeuksien ja 
käyttötarkoituksiin 
fokusoituminen 
omistajuuden sijaan

• Viranomaisyhteistyön 
tarve aihepiirin 
ratkaisujen 
tukemiseksi mm. 
lainsäädännön 
muuttamisen kautta



Esiselvityksen eteneminen

Haastattelut ja työpaja 1

joulukuu tammikuu helmikuu

Työpaja 
2

Esiselvityksen 
työstö  ja julkaisu

2. Työpajan agendalla mm. liiketoimintamallien ja
korvattavuusmallin tarkennukset, mallin suunnittelu ja auki piirtäminen



Työpaja 2

• Ajankohta 13.2.2023 klo 9-11

• Jos kiinnostuit työpajaan 2 osallistumisesta voit olla yhteydessä: 
• emilia.varonen(at)thl.fi



Kiitos!

2.2.2023 Etunimi Sukunimi
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