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eTerveyden ja eHyvinvoinnin tietojärjestelmät vuonna 2020 
 
1. Tie Suomen kansallisen terveydenhuollon tietojärjestelmäarkkitehtuuriin 
 
Terveydenhuollon tietojärjestelmiä on Suomessa kehitetty ja otettu käyttöön yli 35-
vuoden ajan. Aina 1990-luvun loppupuoliskolle saakka kehitettiin toimintayksikkökoh-
taisia tai alueellisia ratkaisuja ilman valtakunnallista strategiaa ja kansallista koordinaa-
tiota. Ensimmäinen kansallinen strategia julkaistiin keväällä 1996, joka nimestään huoli-
matta (Sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologian hyödyntämisstrategia) oli paitsi tie-
totekniikkastrategia myös kansalaisen asemaa palvelujen keskiössä asiakkaana linjaava 
kannanotto. Strategian täydennys vuodelta 1998 asetti tavoitteeksi alueelliset terveyden-
huollon tietoverkot, tietojärjestelmien yhteistoiminnallisuuden, tietoturvallisuuden ja po-
tilaskertomuksen digitalisoinnin. 
 
Tietojärjestelmien näkökulmasta suomalaiset terveydenhuollon tietojärjestelmät ovat ke-
hittyneet samalla tavalla kuin pääosa kansainvälistä teollistuneiden maiden toteutuksista. 
Ensimmäisenä kehitettiin laboratorion automaattisia analysaattoriliitäntöjä ja potilashal-
linnon tietojenkäsittelyä. Seuraava askel oli toimintayksikkötasoinen tietojärjestelmäinte-
graatio (ts. HIS-järjestelmät) josta siirryttiin 2000-luvun alussa alueellisiin RHIS- ratkai-
suihin (Regional Health Information Systems). Vuoden 2007 keväällä valmistunut uusi 
kansallinen terveydenhuollon tietietojärjestelmäarkkitehtuuri ja sitä tukevan lainsäädäntö 
siirsivät painopisteen tietojärjestelmien kansalliseen yhteistoiminnallisuuteen, sähköisten 
potilaskertomusten keskitettyyn pitkäaikaistallennukseen ja arkistosta tapahtuvaan poti-
laskertomusten käyttöön ja luovuttamiseen. 
 
Tiedon näkökulmasta tavoitteena on ollut terveydenhuollon sairauskertomuksen digita-
lisonti ja kertomustiedon tekeminen ammattihenkilöille saavutettavaksi 24h/7d periaat-
teella. Suomalainen terveyskertomus on edelleenkin vain ns. viranomaiskertomus (regu-
lated EHR) ja sen sisältö ja käyttö on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilölle ja 
palvelua tuottavalle organisaatiolle.  
 
2. Terveyden ja hyvinvoinnin kansainvälisiä  megatrendejä 
 
Ehkäpä syvällisin meneillään olevista megatrendeistä on terveyskäsitteen muuttuminen 
hyvinvoinniksi. WHO:n määritelmän mukaan terveys on moniulotteista hyvinvointia.  
("Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 
absence of disease or infirmity"). Koska terveydenhuollon perinnäinen tehtävä on tuottaa 
terveyttä, asettaa terveyden muuttuminen hyvinvoinniksi uudenlaisia vaatimuksia tulevai-
suuden terveydenhuollolle ja sitä tukeville tietojärjestelmille. 



 
Muita megatrendejä jotka tulevat vaikuttamaan kansalaisten terveyteen, terveyden ja hy-
vinvoinnin hallintaan sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävien ja ylläpitävien palvelujen 
tuottamisjärjestelmään ovat  mm. 

- terveyspalvelujen konsumerisointi (Consumer-directed health  care) 
- uudenlainen yksilöllisyys ja omaehtoinen elämän hallinta 
- tieto- ja tietojenkäsittelytekniikan muuttuminen joka paikan tekniikaksi 
- genomiikka ja siihen perustuvat lääkkeet 
- nano- ja pikoteknologian mahdollistama mittaaminen ja analytiikka 
-    ylikansallisten terveyspalvelumarkkinoiden syntyminen Eurooppaan 
 

Terveyden muuttuminen hyvinvoinniksi nostaa kansalaisen, hänen elämän laadun ja hal-
linnan keskiöön. Koska hyvinvointi on subjektiivinen käsite, tuo tämä megatrendi muka-
naan yksilöllisyyden. Samalla se kärjistää kysymystä siitä kenellä on valta päättää kansa-
laisen elämän laadusta ja pakottaa määrittelemään uudella tavalla tiedon ja palvelujen 
valtasuhteet. Tuloksena saattaa olla, että kansalaisesta tulee paitsi oman hyvinvointinsa 
organisaattori ja hyvinvointipalvelujen koordinaattori myös omien hyvinvointitietojensa 
rekisterinpitäjä. 
 
Terveyspalvelujen konsumerisointi puolestaan merkitsee sitä, että kansalainen sekä kokee 
terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävät palvelut hyödykkeinä että käyttää palveluja samoin 
kuin muitakin hyödykkeitä. Konsumerointi merkitsee myös hyvinvoinnin ja terveyden 
viihteellistämistä. Se tuo mukanaan sekä perinteisten palvelujen reaktiivisen käytön 
(esim. Shopping Mall Medicine) että laajamittaisen Internetissä sijaitsevien CyberHealth-
palvelujen käyttämisen. Kuluttajana kansalainen ei tyydy nykyisiin tuntien odotusaikoi-
hin eikä portinvartijajärjestelmää perustuvaan palvelujen saannin rajoittamiseen. 
 
Yksilöllisyys ja omaehtoinen elämän hallinta merkitsevät mm. sitä, että kansalai-
nen/potilas valitsee itse tai käyttäen asiantuntijaa apuna tarvitsemansa palvelut perustuen 
korkealaatuiseen tietoon niiden vaikuttavuudesta, laadusta ja turvallisuudesta. Omaehtoi-
nen elämän hallinta merkitsee, että kansalainen on terveyspalvelujensa organisoija ja 
koordinoija (vrt. integrated care ja integroidut personal care manager palvelukonseptit) ja 
palvelujen kokonaisuus räätälöidään henkilötasolla.  
 
Ylikansalliset terveysmarkkinat mahdollistavat palvelujen hankkimisen ja kuluttamisen 
EU:n tasolla tai jopa globaalisti. Laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus ovat  tällöin keskeisiä 
palvelujen valinnan perusteita.  
  
Ubiikki (jokapaikan)  tietotekniikka aikaansaa sen, että sekä ihmisen ympäristö että hä-
nen  kehonsa sisältävät suuren joukon mikrokokoisia tehokkaita prosessoreita jotka ovat 
keskenään verkotettuja. Nämä prosessorit mm. käsittelevä nano-antureiden tuottamia tie-
toja, tekevät diagnooseja ja hoitopäätöksiä tosiaikaisesti. Jokapaikan tietotekniikka mer-
kitsee myös sitä, että ihmisen kehon Internet (BAN) on osa globaalia hyvinvointiverkkoa. 
 
Genomiikka ja kansalaisen geneettinen profilointi mahdollistavat mm.  prediktiivisen 
henkilökohtaisen sairauden ennakoinnin, proaktiivisen prevention ja jopa sairauden puh-



keamisen estämisen. Geneettisesti profiloidu lääkkeet puolestaan ovat monin verroin ny-
kyisiä vaikuttavampia.  
 
Nano- ja pikoteknologia tuovat mukanaan uudenlaisen kemiallisten ja kehon vitaalisig-
naalien mittaamisen, joka ei edellytä näytteiden siirtämistä ja suuria laboratorioita. Nano-
anturit voidaan sijoittaa ihmisen kehoon tarvittaessa jopa pysyvästi. Nanomekaniikka 
puolestaan mahdollistaa lääkkeiden annostelijoiden implantoimisen kehoon.  
 
3. Tieto- ja tietoliikenneteknologian lupauksia 
 
Tieto- ja tietoliikenneteknologia (ICT) kehittyy sinänsä omista lähtökohdistaan tervey-
denhuollon tavoitteista välittämättä.  ICT on kuitenkin mahdollisuuksia avaaja, kataly-
saattori ja sen kehittämiä tekniikoita ja tuotteita voidaan käyttää tuottamaan terveyttä ja 
hyvinvointia. Seuraavassa on esimerkkejä eHyvinvoinnin näkökulmasta lupaavista tekno-
logioista: 

- Polymeeriset implantoitikelpoiset mikrotietokoneet 
- Kehon Internet (BAN) 
- Avatarhahmot (esim. avatar-lääkäri) 
- Hoito- ja leikkausrobotit 
- Ihmisen älykkäät vara-osat (esim. neuroneihin kytketyt raajat) 
- Tekoälyjärjestelmät (mm. päätöksenteon ja ennustamisen järjestelmät) 
- Suurikapasiteettiset mikro/nanomuistisirut (2020-luvulla ihmisen eliniän kattavat 

terveys- ja hyvinvointitiedot mahtuvat yhteen siruun)  
- Dynaamiset grid-verkot (esim. lääkäri-verkot) 
- Tietokoneohjattu nanomekaniikka (esim. implantoitu lääkeannostelija) 

 
4 Suomalaisen terveydenhuollon palvelujärjestelmän ominaispiirteitä 
 
Suomalainen terveydenhuollon palvelujärjestelmä on julkisten ja yksityisen palvelujen 
yhdistelmä (yksityinen sektori tuottaa tällä hetkellä noin 30 % kaikista lääkärissäkäyn-
neistä). Järjestelmän kansallisia ydintavoitteita ovat olleet palvelujen käytön tasoarvo, 
prevention korostaminen ja korkealuokkainen erikoissairaanhoito. 
 
Luvun 2 kansainvälisiin megatrendeihin verrattuna näyttäytyy Suomen julkinen tervey-
denhuolto osin omaleimaiselta ja jopa kansainvälisistä megatrendeistä eriytyneeltä. Seu-
raavassa on esitetty muutamia esimerkkejä näistä eroista: 

- Hoitotakuuseen liittyy ”pakollinen” terveydenhoitojatasoinen hoidon tarpeen ar-
viointi. Sitä voidaan pitää portinvartijajärjestelmänä ja palvelujen käytön rajoit-
tamiskeinona eikä se tue kansalaisen valinnanvapautta. Lisäksi hoidon tarpeen ar-
vioi terveydenhuollon viranomainen eikä kansalainen palvelujen kuluttajana.   

- Omaehtoisuuden sijaista Suomen julkisessa terveydenhuollossa vallitsee laajalti  
potilaan valvontaan ja autoratiiviseen päätöksentekoon perustuva toimintamalli. 
Valvonta-ajattelu korostuu esimerkiksi parhaillaan rakennettavassa sähköisen lää-
kemääräyksen toteutuksessa. 

- Huolimatta kansallisesta vuosien 1996-98 strategiasta ei ole juurikaan näyttöä sii-
tä, että kansalainen olisi  palvelujen keskiössä, ja  kansalaisen mahdollisuudet 



toimia  omien  julkisten terveyspalvelujensa koordinaattorina ovat edelleen vähäi-
set. 

- Valinnanvapauden ja omaehtoisen elämänhallinnan asemesta johtavat terveyspo-
liitikot pitävät julkisissa kannanotoissaan hyväksyttävänä kansalaisten "pakotta-
misesta" terveyttä edistävään käyttäytymiseen.  

 
5. Terveyden ja hyvinvoinnin hallinta 2020-luvulla 
 
On helposti hyväksyttävä lähtökohta, että sairastumisen estäminen, sen siirtäminen myö-
hemmäksi ja toimintakyvyn ylläpito ovat parasta ja ehkäpä tehokkainta terveydenhuoltoa. 
Kansainvälisessä keskustelussa korostetaankin tulevien vuosien keinoina hyvinvoinnin 
hallintaa, proaktiivista preventiota, sairastumisen ennustamista, toimintakyvyn ylläpitoa 
ja sairauden hallintaa siten, että nämä tapahtuvat yksilöllisesti ja omaehtoisesti tietotek-
nologian tukemina.  
 
Tulevaisuuden eHyvinvoinnin ja eTerveyden hallinnan lähtökohtia ovat: 
-  kansalainen on terveytensä ja hyvinvointinsa manageri ja koordinaattori. Hän voi valin-
tansa mukaan hallinnoida itse palvelujaan, solmia managerointisopimuksen valitsemansa 
asiantuntijan kanssa (ns. integrated care/family doctor malli) tai luovuttaa koordinointi-
tehtävän valitsemalleen palvelujen tuottajaorganisaatiolle. 
- jokaisella kansalaisella on henkilökohtainen koko eliniän kattava digitaalinen hyvin-
vointikertomus. 
- kansalainen on omien terveys-, hyvinvointi- ja elintapatietojensa hallitsija ja rekisterin-
pitäjä. Hän päättää keneltä ja millaista varastointipalvelua hän tiedoille tarvitsee. Kansa-
lainen voi valita Internet palvelun (esim. GOOGLE-health palvelu), kansallisen arkiston 
tai sijoittaa tiedot implantoituun siruun sen mukaan kehen hän luottaa ja miten globaalisti 
hän katsoo tietoja tarvittavan. 
- tietoverkossa on tarjolla suuri määrä sähköisiä asiantuntijapalveluja, jotka ovat  on-line 
24h/7d saatavissa 
- lääkärit  ja muut erityisasiantuntijat muodostavat dynaamisia asiantuntija-gridejä Inter-
nettiin 
- katutasolla  on käytettävissä kattavasti walk-in  tyyppisiä analysointi- ja tutkimuspisteitä 
- kansalaisella on kehossaan anturiverkko, joka monituroi ja kerää jatkuvasti tietoa hänen 
hyvinvoinnistaan ja ympäristöstään 
- kansalaisella on käytössään kliiniseen päätöksentekoon pystyviä henkilökohtaisia mik-
rotietokoneita (ts. hyvinvoinnin assistentteja). Nämä voivat tarvittaessa kytkeytyä verkos-
sa oleviin asiantuntijapalveluihin ja lääkäri-grideihin. 
 
Järjestelmää jolla on edellä kuvatut ominaisuudet kutsun myWellness-malliksi. Siinä ih-
minen, hänen ympäristönsä ja terveyden- ja hyvinvoinnin palvelujen tuottajat muodosta-
vat yhtenäisen verkottuneen kokonaisuuden. Nykysuomen näkökulmasta sen toteuttami-
nen edellyttää nykyisen julkisen terveydenhuollon paradigman vaihtamista. Näkemykseni 
on, että vaihtaminen on myös tarpeen seuraavista syistä:  
- terveys- ja hyvinvointipalvelut ovat tulevaisuudessa ylikansallisia eikä Suomi tule säi-
lymään eristäytyneenä saarekkeena 



- kansalaisen varallisuus, tietotaito ja halu kuluttaa terveyspalveluja ovat lisääntyneet sii-
nä määrin, että he ovat halukkaista terveys- ja hyvinvointipalvelujen kuluttamiseen. 
Vuonna 2020 ihmiset käyttävät terveyspalveluja kuten muitakin palveluja vaatien laatua, 
nopeutta ja joustavuutta. 
- nykyinen työssä käyvä sukupolvi on tottunut tehokkaaseen ja nopeaan  työterveyshuol-
toon eikä tule hyväksymään palvelujen saatavuuden rajoittamista ja viranomaistervey-
denhuoltoa 
- kansalaiset ovat valmiit maksamaan laadukkaasta palvelusta  
- kroonisten sairauksien  tehokas ja vaikuttava hallinta edellyttää kansalaisen/potilaan ak-
tiivista osallistumista ja omaehtoista elämänhallintaa 
- moderni tietoteknologia mahdollistaa tietoon perustuvan terveyden ja sairauden hallin-
nan ilman sidosta tiettyyn tuottajaorganisaatiota 
- Internetin avulla ihmiset pääsevät  tiedonlähteille, saavat omat digitaaliset terveystieton-
sa käyttöönsä ja hankkivat halutessaan analyysi-, ennuste- ja konsultointipalveluja ver-
kosta. Internetin CyberHealth palvelujen käytöstä tulee kansalaisille rutiinia. 
- Vuoteen 2020 mennessä EU on toteuttanut tavoitteensa pan-Europpalaisesta terveys-
markkinasta 
- Lääkärit haluavat henkilökohtaiset räätälöidyt työajat ja paikat 
- Kansalaisen vastuun lisääntyessä omasta terveyskäyttäytymisestä ja hyvinvoinnista, hän 
ei tyydy enää viranomaisohjaukseen 
- Preventiivinen ja prediktiivinen hyvinvoinnin hallinta ei onnistu ilman tarpeellista tieto-
pohjaa jota nykyiset tietojärjestelmät eivät kykene synnyttämään 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin hallinnan keskeisiä toimijoita ovat 2020-luvulla  ”terve”  kan-
salainen, potilas, kansalainen jolla on kroonisia sairauksia tai toimintakyvyn vajavuuksia 
ja erilaiset palvelujen tuottajat jotka tietojärjestelmä verkottaa yhteen. Tässä järjestelmäs-
sä ei pelkästään kerätä ja liikutella tietoa vaan myös liikutellaan asiantuntemusta, osaa-
mista ja terveys- ja hyvinvointipalveluja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6. Terveyden- ja hyvinvoinnin tietojärjestelmät 2020-luvulla 
 
Kuvassa 1 on hahmoteltu tietojärjestelmäkokonaisuus jolla voidaan mahdollistaa edellä 
kuvattu myWellness konsepti. Tietojärjestelmää kutsutaan jatkossa myWellness-
tietojärjestelmäksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1 2020-luvun myWellness-tietojärjestelmän malli 
 
Kuvan 1 mukaisen myWellness tietojärjestelmän ominaisuuksia ovat: 

- Tietojärjestelmä koostuu kansalaisen kehossa olevista sensoreista jotka ovat liit-
tyneinä hänen omaan kehon Internettiin (BAN) 

- Kehon ja vaatetusten sensorit havainnoivat tosiaikaisesti kansalaisen elinympäris-
töä ja tuottavat siitä tietoa (mm. riskitietoa) 

- Tietojärjestelmän mHealth/wellness-kerros antaa palveluja sekä kehon kerrokselle 
että kommunikoi kansalaisen valitsemien ulkoisten elämänhallinta-, hyvinvointi- 
ja terveyspalvelujen kanssa 

- mWelness-kerros kommunikoi myös tarvittaessa hyvinvoinnin ja terveyden ”vi-
rallisen” palvelujärjestelmän kanssa (esim. perhelääkäri, lääkäri-GRID, terveys-
asema tai sairaala) 
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- Kaikilla kansalaisilla on henkilökohtainen eliniän kattava terveys- ja hyvinvointi-
kertomus joka kommunikoi sekä mWellness-kerroksen että kansallisen tai kan-
sainvälisten palveluiden kanssa. 

 
Kuvan 1 mukainen tietojärjestelmä voidaan toteuttaa usealla arkkitehtuurikombinaatiolla. 
Esimerkiksi mWellness-kerroksen palvelut voivat sijaita kokonaan tai osaksi kansalaisen 
omassa kotitietokoneessa, ne voivat olla osa kaupallista Internet palvelua (esim. 
GOOGLE-health palvelua) tai julkisen terveydenhuollon organisaatio voi tuottaa ne. Sa-
ma periaate koskee myös elinikäisen hyvinvointikertomuksen sijaintia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2 Hyvinvoinnin seuranta ja hallinta myWellness tietojärjestelmässä 
 
Kuvassa 2 on esitetty miten hyvinvoinnin hallinnan tarvitsemien tietojen keruu, käsittely 
ja päätöksen teko tapahtuu myWellness-järjestelmässä. Päätöksenteko perustuu ihmises-
tä, hänen elinympäristöstään ja elintavoistaan kerättyyn monipuoliseen informaatioon, 
geneettiseen tietoon, tietoon riskeistä ja sairastumisen mekanismeista, lääkkeiden vaikut-
tavuudesta ja kansalainen luomasta elämänhallinnan profiilista. Kansalainen päättää itse 
lainsäädännön rajoissa tästä profiilista ja synnyttää sen joko omaehtoisesti tai yhdessä 
asiantuntijoiden kanssa. Hyvinvoinnin hallintaan liittyvä päätöksenteko on myWellness-
järjestelmäsäsä tosiaikaista ja pitkälle automaattista. Terveydenhuollon palveluntuottaja-
organisaatiot ja lääkärit kytkeytyvät myWellness verkkoon tarpeen mukana joko toimi-
joina tai konsultaation antajina. 
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6.  myWellness mallin haasteita Suomen kansalliselle tietojärjestelmäratkaisulle 
 
myWelness konsepti ja myWellness-tietojärjestelmä asettavat Suomen nykyisille potilas-
tietojärjestelmille ja kansalliselle arkkitehtuurille suuria haasteita. Nykyiset tietojärjes-
telmämme on kehitetty ensisijaisesti terveydenhuollon palvelujentuottajia ja ammattihen-
kilöitä varten. Paradigman vaihtamien onkin Suomelle haaste, jota ei välttämättä voida 
toteuttaa nykyratkaisujen evoluutiolla.  
 
Tietojärjestelmäarkkitehtuurin näkökulmasta merkittävä haasteita tulevat olemaan: 

- Nykyisen potilaskertomuksen tietoarkkitehtuuri ja tietomalli eivät ole riittäviä. 
Tulevaisuudessa tarvitaan semanttinen hyvinvointikertomus. 

- Tehokas hyvinvoinnin hallinta, proaktiivinen preventio ja prediktio edellyttävät 
tietoa kansalaisista jo silloin kuin he ovat terveitä (esim. elintapatietoja ja elintoi-
mintojen mittaustietoja). Tämän johdosta 2020-luvun tietojärjestelmiltä edellyte-
tään korkeaa tietoturvallisuutta ja yksityisyyden suojaa. Nykyisen potilaskerto-
muksen ja kansallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin staattinen tapa käsitellä tie-
tosuojaa ja yksityisyyden suojaa ei ole riittävä 2020-luvulla. Tulevan 2020-luvun 
hyvinvointikertomuksen ja tietojärjestelmäarkkitehtuurin tulee mahdollistaa dy-
naaminen ja tiedon kontekstin ymmärtävä tietosuojan ja yksityisyyden suojan hal-
linta. 

- Nykyinen Kanta-arkkitehtuuriratkaisu dokumentteineen perustuu staattiseen ajat-
teluun mikä ei ilma n muutoksia mahdollista myWellness konseptin toteutusta. 

- Nykyiset potilaskertomukset ja tietojärjestelmät eivät sisällä riittävää tietoa palve-
lujen laadusta ja riskeistä, jotta niitä voitaisiin käyttää omaehtoisessa palvelujen 
valinnassa tapahtuvan päätöksenteon pohjana. 

 
Periaatteessa kansalaisen hyvinvointitiedot voidaan myWelness-arkkitehtuurissa arkistoi-
da sekä hajautetusti että keskitetysti. Teknologia ei ole esteenä kummallekaan vaihtoeh-
dolle. Koska tulevaisuuden ”hyvinvointikertomus” on ihmisen elämän kooste, muodostaa 
sen keskitetty talletus (tapahtui se kaupallisen Internet-yrityksen tai valtion toimesta) 
merkittävän riskin kansalaisen yksityisyydelle ja itsemääräämisoikeudelle. Ehkäpä suu-
rimmaksi 2020-luvun eHyvinvoinnin tietojärjestelmälle muodostuukin sellaisen tietomal-
lin ja arkkitehtuurin toteuttaminen joka mahdollistaa samanaikaisesti hyvinvointitietojen 
dynaamisen käytön  ja semanttisen yhteistoiminnallisuuden sekä kansalaisen tosiaikaisen 
määräysvallan siihen kuka, milloin, mitä tietoja ja mihin tarkoituksen saa käyttää. 
 


