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Omatietovaranto ja liiketoimintamallit



Miksi Omatietovaranto on olemassa?



Paljonko 
hyvinvointisovelluksen 

toteuttaminen maksaa?



Paljonko hyvinvointisovelluksen toteuttaminen maksaa?

Tutkimus mobiilisovelluksista (2018):
keskimäärin 425 000 US$.
• Keskimäärin sovellus ladataan alle 1 000 

kertaa. Mukana paljon täysin 
kelvottomia sovelluksia.

• Hyvän sovelluksen toteuttaminen 
maksaa kymmeniä miljoonia

Sertifioinnin kustannukset ovat kasvaneet
• Laatujärjestelmän toteuttaminen, 

vastuiden täyttäminen (henkilö), 
sertifioinnin kustannukset

• Sovelluksen sertifioinnin kustannukset
500 000 € on minimi.



Kehitys on jatkuvaa

• Alustat muuttuvat: uudet selainversiot, 
uudet mobiilikäyttöjärjestelmät, uudet 
laitteet

• Ohjelmistokirjastot päivittyvät, tietoturva-
aukot on pidettävä tukittuina.

• Asiakastuen tarve kasvaa käyttäjämäärän 
mukana

• Sama vähintään 500 000 € / vuosi



Suhteutettuna käyttäjämäärään?
• Suomessa on 50 000 tyypin 1 diabeetikkoa

• 1 sovellus, 5 000 000 € / vuosi: 100 € / käyttäjä / vuosi





Suhteutettuna käyttäjämäärään?
• Suomessa on 50 000 tyypin 1 diabeetikkoa

• 1 sovellus, 5 000 000 € / vuosi: 100 € / käyttäjä / vuosi

• 10 sovellusta, kukin 5 000 000 €: 1 000 € / käyttäjä / vuosi





Data on uusi öljy



https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_public_corporations_by_market_capitalization



Minkälaisia liiketoimintamalleja 
hyvinvointisovelluksille on?



Kuinka hyvinvointisovelluksia voitaisiin 
hankkia?

• Kuten IT-infrastruktuuria

• Sähköposti, tietoturvallinen viestintä, chat, 
videotapaaminen

• Kuten hoitotarvikkeita

• Insuliinipumppu, verensokerimittari, pyörätuoli

• Kuten lääkkeitä

• Kuten luontaistuotteita



Miksi Omatietovaranto on olemassa?
• Jotta hyvinvointisovellusten tiedot saataisiin palvelunantajien käyttöön
• Jotta hyvinvointisovellusten tiedot saataisiin tietoturvallisesti palvelunantajien käyttöön
• Jotta hyvinvointisovellusten tiedoista saataisiin tallennettua kopio palvelunantajien 

tarpeisiin
• Jotta omahoitodata saataisiin viranomaisrekisteriin ja sitä kautta tutkimuskäyttöön ja 

laaturekistereihin
• Jotta olisi paikka, johon omahoidon (!) laitteiden tuottama tieto voidaan tallentaa 

palvelunantajien tarpeisiin 
• Jotta kansalainen voisi varmuuskopioida ja synkronoida eri laitteillaan kerryttämät 

tiedot
• Jotta kansalainen voisi paremmin hallinnoida sitä, kuinka hänen hyvinvointitietojaan 

käytetään
• Jotta mahdollistettaisiin ekosysteemi, jossa eri hyvinvointisovellusten tuottamia tietoja 

voidaan käyttää ristiin ja rikastaa uusien palveluiden tuottamiseksi



Minkälaisia liiketoimintamalleja 
hyvinvointisovelluksille on?

• Kerää dataa ja myy sitä

• Mainosrahoitteinen

• Kasvata riskirahalla, myy laitevalmistajalle tai lääkeyritykselle 
lisäpalveluksi

• Kansalaisen maksama sovellus

• Palvelunantajan maksama sovellus

• Jonkun muun tahon maksama sovellus

• Vakuutusyhtiö / Kela


