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Älykortti terveydenhuollossa 

Yleistä 
Korttiteknologiaa me kohtaamme tavallisimmin erilaisten muovisten läpysköjen muodossa. Siksi 
puhutaankin toimikorteista, äiykorteista tai sinikorteista. Esimerkkejä näistä ovat mm. kuvallinen 
tai kuvaton KELA-kortti, luottokortti jossa on magneettiraita tai upotettu muistisidmikroprosessori 
tai kulunvalvonnan muoviliuska. Kännyköiden ns. SIM-kortit, joita välillä joudumme vaihtamaan 
ovat myös sinikortteja. 

Kortteille on ominaista, että ne sekä varastoivat että välittävät tietoa. Kortin visuaalinen osa välittää 
tyypillisesti tietoa kortin jakelijasta (esimerkkinä KELA), kortin haltijasta ja kortin käyttöalueesta. 
Usein kortille on myös talletettu tietoa digitaalisessa muodossa. Tiedon talletukseen kaytetään mm. 
juovakoodeja (2 ja 3 ulotteinen Barcode), tallennusta magneettijuovalle, muistisirulle sekä 
mikroprosessorin muistipiiriin. Suomalaisessa KELA-kortissa tietoa on tallennettu juvakoodiin, 
saksalaisessa sosiaalivakuutuskortissa kaytetään tietovarastona muistisirua ja uusimmat nk. 
älykortit käyttävät mikroprosessoria. Muistipiirejä ovat myös digitaalikameroiden kameroiden ns. 
memory stick kortit sekä optisesti luettavat kortit. Viimeksi mainittuja kokeillaan mm. Japanin 

- terveydenhuollossa. 

Vaikka muistaminen ehkä on älyllistä toimintaa varsinaisesti äiykorteilla (tai sinikorteilla) 
tarkoitetaan tavallisesti korttia, johon on upotettu mikroprosessori tarpeellisine muisteineen. Koska 
kortilla oleva mikroprosessori on ohjelmoitava mahdollistaa tällainen teknologia varsin 
monipuoliset toiminnat. Näiden älykorttien merkittävä etu verrattuna magneettijuvakortetihin on 
parempi tietoturva. 

Monesti puhtaan ns. monitoimikorteita. Kyseessä on tavallisesti sinikortti jonka sisältämät ohjelmat 
mahdollistavat useita eri käyttötarkoituksia (esim. kuljetusten maksamisen, kirjojen lainaarnisen tai 
pankkitoiminnot). Sinikorttien yhteydessä voidaan puhua myös kontaktillisista ja kontaktittomista 
korteista. Kontaktikortti toimii vain kun se on syötetty kortinlukijaan jolla on mekaaninen kosketus 
korttiin. Kontaktittomissa korteissa (ns. antennakortit) korttia voidaan sen tyypistä riippuen lukea ja 
sen sisältämiä tietoja päivittää joko lähietäisyydeltä ( 5-20 cm) tai jopa 1-2 metrin päästä. Sekä 
kontaktilliset että kontaktittomat äiykortit ovat mekaanisilta ja teknisilta ominaisuuksiltaan vahvasti 

. kansainvälisesti standardisoituja. 

- 
Korttiteknologia on suuren volyymin teollisuutta. Kortin aihioiden ja sirujen valmistajia on 
euroopassakin vain muutamia. Sen jäikeen kun kortin aihioon on painettu jakelijan haluarnat kuvat 
ja tekstit ja sini on istutettu siihen tulee kortti vielä personifioida haluttuun käyttöön. Vasta näiden 
toimenpiteiden jälkeen kortti voidaan sen jakelijan toimesta luovuttaa varsinaiselle kortin haltijalle. 
Käytännössä kortin jakelija tarvitsee myös tietojärjestelmän (ns. card management system) jonka 
avulla tiedetään kenelle kortteja on jaettu, mitkä kortit ovat kulloinkin voimassa ja mitkä on 
mitätöity esimerkiksi katoamisen johdosta. 

Älykorttitekniikan käytön tavoitteet terveydenhuollossa 
Terveydenhuollossa korttiteknologiaa kaytetään ensisijaisesti apuväiineenä asiakkaan tai 
ammattilaisen tunnistamisessa. Lisäksi korttia kaytetään henkilökohtaisen terveystiedon varastona 
ja välittäjänä sekä kortin haltijan oikeuksien osoittamiseen. Silloin kuin korttia kaytetään osana 
terveydenhuollon sähköisiä (tietoverkkoja käyttäviä) palveluja korttia kaytetään myös avaimena 
verkossa sijaitseviin tietoihin sekä välineenä verkossa siirrettävän tiedon salaukseen. Älykorttia 
voidaan käyttää myös tiedon digitaaliseen allekirjoitukseen ja viestin aitouden ja 
muuttumattomuuden varmentamiseen. 



Terveydenhuollossa laajimmin korttisovellutukset sairasvakuutuskortit, sosiaalivakuutuskortit ja 
erilaiset terveyskortit eivat sinänsä edellytii toimiakseen tietoverkkoyhteyksiä. Nämä kortit ovat 
ennen kaikkea kortin haltijan tunnistamisen apuvälineitä. Lisäksi niissä on tietoa kortin haltijan 
vakuutusturvasta ja jopa subjektiivisista oikeuksista (esim. KELA-kortissa olevat tiedot lääkkeiden 
erityiskorvauksista ja vammaiskuljetukseen oikeuttavat kaupunkikortit). 

Terveydenhuollossa ollaan laajalti ottamassa kayttöön tietoverkkoon perustuvia palveluita ja 
tietoverkkoasiointi. Tällaisessa asioinnissa on keskeistä toimijoiden luotettava tunnistaminen, 
verkossa välitettävän tiedon salaarninen sekä verkossa sijaitsevan terveystiedon käytön hallinta. 
Älykorttiteknologian tajoaa näihin ongelmiin ratkaisuja. Lisäksi se mahdollistaa kansalaiselle 
henkilökohtaisen terveystiedon kuljettamisen myös sellaisiin paikkoihin ja tilanteisiin joissa 
tietoverkkoja ei ole käytettävissä. Terveydenhuollon sähköisissä palveluissa on edelleen voitava 
varmistaa tiedon aitous ja muuttumattomuus. Täma voidaan toteuttaa korttiteknologiaa 
hyväksikäyttäen. Edelleen voidaan älykorttiteknologian avulla toteuttaa digitaalisen (sähköisen) 
terveysasiakirjoj en allekirjoitus. 

Terveydenhuollon verkkoasioinnissa tulee sekä potilas että palveluja antava ammattilainen voida - 
tunnistaa luotettavasti. Yhdeksi ratkaisuksi tähän ongelmaan on potilaskortti, ammattilaiskortti sekä 
niitä tukeva ns. julkisen avain infrastruktuuri (PKI). Potilaskortin avulla voidaan sen käyttäjä 
tunnistaa ja henkilöllisyys varmentaa. Terveydenhuollon ammattilaiskortin avulla voidaan 
varmentaa ammattilaisen henkilöllisyys, se että hänellä on ammatinharjoittajan oikeus ja jopa hänen 
kulloinenkin ammattilaisrooli. Asiakkaan kortti ja ammattilaisen kortti voivat olla erillisiä kuten on 
laita Ranskan VITALE-SESAM järjestelmässä tai perustua yhden kortin kayttöön kuten Suomessa 
on kaavailtu. 

Avoimet tietoverkot eivat tunnetusti ole turvallisia kanavia arkaluontoisen tiedon siirtämiseen. 
Terveystiedot ovat puolestaan hyvinkin arkaluontoisia. Siksi niitä käytettäessä on siirrettävät tiedot 
salattava käyttämällä riittävän vahvaa salausta. Nykyisin älykorttien yhteydessä käytetään yleisesti 
ns. epäsyrnmetristä julkisen avaimen menetelmään perustuvaa teknologiaa, jossa vahva salaus 
merkitsee vähintään 1024 bittistä salausavaimen pituutta. Täma merkkijono (salainen avain) ei saa 
olla kenenkään muun kuin sen omistajan tiedossa ja se voidaan luontevasti sijoittaa sirukortille. 
Kortille voidaan tallettaa sekä tunnistukseen, salaukseen että sähköiseen allekirjoitukseen 
tarvittavat avaimet. PIN- koodien avulla voi kortin haltija käyttää näitä avaimia ilman vaaraa, että 
joutuisivat ulkopuolisten tietoon. Älykorttitekniikka näyttääkin tarjoavan mm. pankkimaailmassa 
jo koetellun ratkaisun arkaluontoisen terveystiedon salaarniseen ja sähköiseen allekirjoitukseen. 

Yli organisaatiorajojen tapahtuva potilastiedon käyttö edellyttää poikkeustapauksia lukuun 
ottamatta aina potilaan nimenomaista suostumusta. Toisaalta esimerkiksi laajalti hyväksytty 
palveluketjuajattelu nojautuu siihen, että potilaan hoitohistoria on ammattilaisen käytettävissä. 
Terveydenhuollon älykortti on käyttökelpoinen väline tämän suostumuksen antamiseen. Korttiin 
voidaan tallettaa kortin haltijan haluama suosturnusprofiili ja kun potilas antaa kortin 
ammattilaiselle antaa hän myös suostumuksen kortin ilmoittamassa laajuudessa verkossa olevien 
terveystietojensa kayttöön. Silloin kun terveydenhuollon älykorttiin on tallennettu tiedot niistä 
paikoista, joissa asiakkaan aikaisempia hoitotietoja sijaitsee mahdollistuu terveyskortin 
käyttäminen ns. avainkorttina (key card). 

Sirukortti on myös oivallinen henkilökohtaisten terveystietojen mukana kulkeva varasto. Korttiin 
voidaan tallettaa keskeisiä henkilökohtaisia terveystietoja kutn esimerkiksi voimassa oleva lääkitys, 
tieto kroonisista sairauksista, yhteystietoja, rokotustietoja ja vakuutustietoja. On todettava että 



jotkut suomalaiset asiantuntijat ajattelevat, että kaikki kansalaisen terveystieto tulee tallettaa 
tietoverkkoon (esim. terveyskeskukseen), josta se on aina ammattilaisen saatavissa. Tätä ajattelua 
en ole kohdannut Suomen ulkopuolella. Euroopassa, Amerikassa ja Japanissa esimerkiksi 
korostetaan sitä, että kansalainen itse on terveystietojensa hallinnoija. Käytännön ratkaisu näiden 
tulee varmaankin kulkemaan jossain näiden ajattelutapojen puoliväiissä. Todennäköisesti 
kansalaisella tulee olemaan seka mukana kulkevia että tietoverkkoon talletettuja terveystiedon 
varastoja joiden käyttöä hän hallinnoi. Euroopan Unioni on viimeaikaisissa linjauksissaan tukenut 
voimakkaasti kansalaisen henkilökohtaista terveyskorttia mm. E-europe ohjelman julkaisemisen 
yhteydessä. 

Terveydenhuollon suomalaisia älykorttitoteutuksia 
Yksi ensimmäisiä suomalaisista terveydenhuollon älykorttikokeiluista on ollut Kirkkonummen 
CARDLINKZ - projekti. Se on osa monikansallista EU-projektia. Hankkeessa on testattu lähes 
vuoden ajan noin 3000 Kirkkonummelaisella potilastietoa sisäitävän terveyskortin toimivuutta. 
Korttiin on tallennettu supistettu ja paikallistettu versio ns. G7-maiden määrittämästä tietosisällöstä 
(ns. G7-Emergency Data Set). Kortin lukeminen ja päivittäminen tapahtuu web-selaimen avulla. 
Potilaat ovat suhtautuneet korttiin varsin positiivisesti. Terveydenhuollon ammattilaisten odotukset 

- painottuvat kortin käyttämiseen avaimena Kirkkonummen, Jorvin ja HYKSin potilastietoihin. Tämä 
toteutuukin parhaillaan HUS piirissä käynnissä olevassa toisessa EU-hankkeessa eli InterCare 
projektissa. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asiakaskorttityöryhmän (1 998) linjausten pohjalta on Satakunnan 
Makropilotissa ryhdytty määrittelemään toisen sukupolven suomalaista sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakaskorttia. Kortin valtakunnallista määrittelyä ja koordinointia suorittaa 
STM:n asettama ja KELAn vetämä sosiaaliturvakorttityöryhmä. Alla olevassa kuvassa on luonnos 
suunnitellusta sosiaaliturvakortista. 

Kuva Luonnos sosiaaliturvakortin ulkonäöstä (STM:n korttiryhmä) 



Sosiaaliturvakortin mikrosiru sisältää henkilön sähköisen tunnistamisen (ns.HST) sovellutuksen 
sekä sosiaalituvasovellutuksen. Pilotoitavaan korttiin on tarkoitus tallettaa keskeisiä potilaan 
terveystietoja, työterveystietoja, tiedot viimeisistä käynneistä sekä palveluketjunsuunnitelrnan 
vastuuhenkilön yhteystiedot. Lisäksi kortilla on vain asiakaan luettavissa kortin kaytön lokitiedot. 
Sosiaaliturvakortin suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon sekä mahdollinen G7 että EU- 
yhteensopivuus. Satakunnan makropilotissa sosiaaliturvakortti on osa aluetietojärjestelmän 
toimintaa. Tavoitteena makropilotissa on pilotoida noin 10.000 asiakkaalle ja tuhannelle 
ammattilaiselle jaettua sosiaaliturvakortti ja saatujen kokemusten pohjalta tehdä linjaukset 
mahdollisista kansallisista jatkotoimista. 

Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi on pilottivaiheessa yksityinen Terveyspassi älukortti. 

Yksityisyyden suoja ja luottamuksellisuus 
Korttiteknologian kaytön yksi keskeisiä motiiveja on sen tarjoama mahdollisuus toteuttaa 
korkealuokkainen tietosuoja. Poiketen kansainvälisistä trendistä on Suomessa päädytty siihen , että 
myös terveydenhuollossa kaytetään yleistä sähköisen asioinnin tunnistustekniikkaa eli HST- 
ratkaisua (useat muut maat toteuttavat terveydenhuoltospesifistä tunnistusratkaisua). HST-tekniikka 
on kehitetty sisäasiainministeriön julkaiseman sähköisen henkilökortin yhteydessä, mikä yhdessä - 
Väestörekisterikeskuksen tarjoamien varmennepalvelujen kanssa mahdollistaakin luotettavan 
tunnistuksen. Terveydenhuollon tarvitsema hyvä tietosuoja edellyttää kuitenkin, että HST- 
tekniikan lisäksi kortinlukijoina kaytetään twalukijoita ja että tietoliikenneyhteys on turvallinen. 
Tietosuojan kannalta on lisäksi on muistettava, että älykortin avulla tapahtuva tunnistamisen ja 
alleki rjoittamisen turvallisuus on aina viime kädessä riippuvainen siitä miten käyttäjä hallinnoi 
oman korttinsa PIN-koodeja. 

Yksityisyyden suojan toteutumisen näkökulmasta älykortti on vain yksi laajemman kokonaisuuden 
osatekijä. Kortin lisäksi tarvitaan luotettavan kolmannen osapuolen antamat varmenteet, 24h 
päivässä keskeytyksettä toimiva sulkulistapalvelu, turvallinen tiedon siirtotie (esimerkiksi ns. 
twa-WEB) ja yleisissä tiloissa kortin turvalukijat. Kortin lisäksi tarvitaan siis kokonainen 
turvallinen infrastruktuuri, jotta kokonaisuus olisi turvallinen. Terveydenhuollossa edellytetään, että 
potilaan terveystiedot ovat kaikissa käyttötilanteissa aitoja, muuttumattomia ja kiistämättömiä. 
Nämä vaatimukset voidaan toteuttaa älykortin avulla tapahtuvalla sähköisellä alleki rjoituksella. 
Lisäksi tarvitaan digitaalisiin potilasdokurnentteihin luotettavan aikaleiman ja terveydenhuollon 
ammattilaisten roolien hallinnan varmennepalvelut. Näitä ratkaisuja ollaan parhaillaan 
toteuttamassa edella kuvatuissa pilotteissa. 

Kansalaisen kannalta on tärkeää, että hän voi luottaa edella hahrnoteltuun teknisesti mutkikkaaseen 
järjestelmään. Yksi luottamuksen synnyttämisen ja ylläpitämisen keino on, että kansalainen voi 
aina halutessaan (vaikkapa kotitietokoneelta käsin) tarkistaa kuka hänen terveystietojaan on 
käyttänyt, koska ja mihin tarkoitukseen. Korttiteknologian tarjoaa tähän hyvän ratkaisun koska 
kortin käyttämisestä ja käyttäjästä jää aina jälki joka voidaan tallettaa erilliseen lokitiedostoon tai 
jopa suoraan kortille. 

Tekniikka 
Kuten aikaisemmin todettiin on älykorttitekniikka standardisoitunut eikä siinä sinänsä ole mitään 
terveydenhuoltospesifistä. Terveyskortit kuten myös edella kuvattu sosaaliturvakortti ovat teknisesti 
normaaleja sirukortteja. Sosiaaliturvakorttiin on myös upotettu yleinen HST-sovellutus. 
Tietorakenteiden ja PINin avulla on sosiaaliturvakortti saatu sellaiseksi, ettei siitä voida lukea 
pilotin ulkopuolisilla lukijoilla arkaluonteisia tietoja. 



Kansainväliset näkymät ja standardisointi 
Eurooppalaiset ovat japanilaisten lisäksi olleet viime vuosina aktiivisia terveyskorttirintarndla. 
Yksistään Japanissa on käynnissä noin 60 terveyskorttiprojektia. Tärkeimpiä eurooppalaisia 
terveyskorttihankkeita ovat edella mainittu InterCare projekti, NETLINK-projekti sekä Ranskan 
Vitale-Sesam II hanke. Merkittäviä pilotteja on myös Hollannissa, Italiassa, Saksassa ja 
Slovakiassa. Amerikkalaiset ovat nähneet korttiteknologian tarpeelliseksi vain potilaan 
tunnistamisessa. 

Kuten edella todettiin, pidetään kansainvälisesti terveydenhuollon ammattilaisten omaa älykorttia 
tarpeellisena vaikka me Suomessa uskomme selviävämme ilman sitä. 

Terveyskortin standardisointia varten on kansainväiiseen ISO standardisointielimeen perustettu 
terveyskorttityöryhmä. Sen tavoitteena on luoda nopeasti standardit terveyskortin tietosisällölle ja 
sille miten kortille voidaan tallentaa viitteitä. Suomalaiset ovat osallistuneet tähän määrittelytyöhön. 
Käytännön standardeja on voidaan odottaa lausunnolle jo ensi vuodeksi. 

Lopuksi 
- Puhuttaessa älykorteista ei pidä liikaa painottaa sanaa kortti. Samat turvallisen sähköisen asioinnin 

edellyttämät toiminnat voidaan sijoittaa yhtä hyvin kännykkään, sormukseen, rannekelloon, 
kovarenkaaseen tai vempaimeen, josta amerikkalaiset käyttävät nimeä "token". Tulevaisuuden 
älykortit ovat myös aivan jotain muuta kuin nyt käyttämämme muoviläpyskät. Niissä voi olla 
värinäyttö, näppäimistö, langaton internet-yhteys, biometrinen tunnistusanturi ja puheentunnistin. 
Tulevissa terveyskorteissa voi olla lisätoimintoina vaikkapa pitkäaikaisen ekg-mittaus ja analyysi 
sekä internet-yhteys haluttuun spesialistiin. Ei olekaan mielekästä kinata siitä tarvitaanko yksi vain 
monta korttia tai ovatko terveystiedot verkossa vai kortilla. Tärkeintä on se, että tällä hetkellä 
älykorttiteknologia on yksi niistä tarpeellisista tekniikoista joiden avulla terveydenhuollossa 
voidaan luoda edellytykset turvalliselle ja luottamuksellisille sähköiselle palveluille. 




