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Lähihistoria 
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2005 2009 2006 2007 2011 2008 2010 2012 2014 2013 

Terveydenhuollon ohjelma Terveystaltiohanke Terveyttä  

tiedosta 

osuuskunta 

Terveystaltiohankkeessa 

tavoitteena terveystaltio-

ekosysteemin konkreettinen 

käynnistäminen. 

Alustateknologian valinta, 

liiketoimintasuunnitelman 

muodostaminen ja toiminnan 

käynnistäminen. 

FeelGood (VTT, Sitra) Terveystaltioekosysteemi 

… aikana selvitettiin laajasti 

terveystaltion tilaa sekä Suomessa että kansainvälisesti, 

asemoitiin terveystaltiota muihin kansallisiin 

ja kansainvälisiin sähköisen terveysasioinnin 

kehittämisohjelmiin sekä pohdittiin, miten 

ekosysteemin toimintaolosuhteita tulisi järjestellä, 

jotta sillä olisi edellytyksiä tuottaa myös kansainvälisesti 

kilpailukykyisiä ratkaisuja. 

SAINI – sähköinen asiointi ja interaktiiviset 

verkkopalvelut -hankkeessa määriteltiin kansalaisen 

terveydenhuoltoa tukevan sähköisen asioinnin 

ja interaktiivisten verkkopalveluiden konsepti sekä 

laadittiin suunnitelma palveluiden toteuttamiseksi 

kansallisesti kustannustehokkaalla ja käyttäjäystävällisellä 

tavalla. 



Sairaudenhoidosta terveydenedistämiseen 
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Ennaltaehkäisy Akuutti hoito Jälkihoito 

Potilastiedot 

Työkaluja yksilöille oman hyvinvointinsa edistämiseen 



Terveystaltio ja potilastieto 

Yksilöiden omat terveystiedot / 

kopiot potilastiedoista ovat joko 

hajautettuina eri organisaatioissa tai 

paperikopioina kotona.  

 

Aika sähköistää tieto nyt? 

Potilastietojärjestelmä / 

Potilastietoarkisto ovat ainoita 

virallisia ja muuttumattomia tiedon 

lähteitä.  

 

Sähköistetty 90-luvulla 

Terveystaltio ja potilastietojärjestelmät 

täydentävät toisiaan. Kumpikaan ei yksin riitä. 



Yhteinen alusta puuttuu omahoidon palveluista 
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Suomen julkisella 

sektorilla käynnissä 

tai valmisteilla yli 70* 

erillistä, sisäistä 

terveydenhuollon 

sähköisen asioinnin 

hanketta.  Nämä 

palvelut ovat 

organisaatiokohtaisia. 

Palveluissa paljon 

päällekkäisyyttä 

(*PSHP 2011) 

74 % suomalaista 

haluasi käyttää 

sähköistä asiointia 

terveydenhuollossa, 

mutta vain 24 % on 

käyttänyt ko palveluita. 

83 % haluaisi jakaa 

terveystietojaan 

läheistensä kanssa. 

(Taloustutkimus 05/2013) 

Kansalaisen organisaatioriippumaton 
terveystili, Taltioni, yhdistämään 

kysyntää, tarvetta ja tarjontaa 



Mihin tarvitaan Taltionia? 

Yksilön terveyttä hoidetaan 
elämän aikana useissa 
organisaatioissa  

Taltioni yhdistää tiedot 
yksilölle 
organisaatioriippumatto
masti 

 

Useimmat terveydenhuollon 
toimijat kehittävät 
omahoitoratkaisuja  

Taltioni mahdollistaa 
ratkaisujen levittämisen  
markkinoiden kehityksen 
siiloja nopeammin 
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Arto käy kontrollissa 
terveysasemalla, 

jossa voidaan 
seurata tilannetta ja 

muuttaa 
hoitosuunnitelmaa 

 

Arto mittaa 
verensokeriarvoja 

kotimittarilla  

Arto käy 
verikokeessa 

Arto liikkuu aktiivisesti, 
tiedot tallentuvat mukana 

olevalla kännykällä 

Arto pitää 
ruokapäiväkirjaa 
ja koittaa välttää 

makeita 

Diabeetikon tarina 



Potilastietoa 

(potilaan 

kopio) 

Hyvinvointi- 

ja 

terveystietoa 

Henkilöti

etoja 

Perimäti

etoa 

Taltionin ja yhteensopivat palvelut 

“Terveystiedon varasto” 
Taltioni on henkilökohtainen terveystili johon kaikki 
keskeinen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä tieto 
voidaan tallentaa ja yhteensopivien palvelujen kautta 
hyödyntää. Taltioni sisältää myös tilinhallintanäkymän 
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“Taltioni yhteensopiva palvelu“ 
Taltionissa olevaa tietoa käytetään yhteensopivien 
palvelun kautta. Palvelut tekevät Taltioni tiedon 
hyödynnettäväksi yksilölle itselleen, läheisille ja   
terveydenhuollon ammattilaisille. Kaikki Taltionissa 
oleva tieto on palvelujen hyödynnettävissä yksikön niin  
salliessa.  



Miten Taltioni toimii? 

Yksilö 

Kaikki tiedot eri 
organisaatioiden 
käytössä 

Kaikki tiedot omassa 

hallussa  

Kuntosalin 

sähköinen 

valmennus-

palvelu 

Erikoissairaan-

hoidon 

sähköinen 

palvelu 

Kunnan 

sähköinen 

omahoito-

palvelu 

Työterveys-

huollon 

sähköinen 

palvelu 



Taltioni terveystilin tilanne 

2012 oli rakentamisen vuosi 

Perustettiin voittoa tavoittelematon ja neutraali Taltioni 
osuuskunta julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin 
yhteiseksi toimijaksi 

Taltioni osuuskunta kehitti kahdeksassa kuukaudessa 
kansallisen terveystiliratkaisun, johon eri sektorit 
kehittävät yhteensopivia ratkaisuja 
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Taltioni terveystilin tilanne 
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Terveystili valmis hyödynnettäväksi 

Kehittäjäyhteisö, päähankinnat, sopimukset ja tarvittavat 
ydinprosessit valmiina.  

Tietoturvallinen alusta on ollut 
häiriöittä tuotannossa tammikuusta 
2013. Taltioni pyörii suomalaisessa 
konesalissa  

Taltioniin tuotu 4 kuukaudessa 7 
yhteensopivaa palvelua, mm 
sähköinen äitiyskortti. 

Ensimmäiset käyttäjät ovat jo 
löytäneet Taltioni palvelut.  
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Taltioni osana kansallista IT-arkkitehtuuria 

Taltioni mainitaan ICT-2015 selvityksessä tärkeänä 
osana kohti ”kitkatonta Suomea” 

Taltionia suunnitellaan osaksi 
palveluväyläarkkitehtuuria 

Taltioni ja Apotti tunnistaneet yhteistyöpotentiaalin 

Taltioni ollut tiiviistä mukana kansallisessa 
terveydenhuollon standardointityössä 

Useita yhteistyöhankkeita käynnissä eri kunnissa, 
maakunnissa ja sairaanhoitopiireissä  
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Taltioni osuuskunnan jäsenet 
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Taltioni avattu 9.1.2013 

Ensimmäiset yhteensopivat palvelut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavoite: 20 yhteensopivaa palvelua 2013 
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Halenaut 
Jyväskylä 



Naapurissa 

Ruotsin Sosiaaliministeriön alainen 
Apotekens Service kehittää kaikille 
ruotsalaisille suunnattua 
terveystiliä (hälsokonto) 

Terveystilin toiminnallisuus ja rooli 
on sama kuin Taltionissa 

Palvelun hankintapäätös tehty 
05/2013, terveystili avataan kaikille 
ruotsalaisille 2014 
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”Potilaille ja kansalaisille on annettava 

sähköinen pääsy  omaa terveyttä 

koskevaan tietoon ja työkalut  joilla yksilöt 

voivat vaikuttaa omaan terveyteensä ja sen 

kehitykseen.  

 

Hallituksen arvion mukaan 

henkilökohtainen  verkossa oleva terveystili 

on tehokasta tukea yksilöille niin 

elintapamuutosten 

suunnitteluun, toteuttamiseen ja 

seurantaan, kuin myös sairausjaksojen 

hallintaan.” 

 

Karin Johansson 

Valtiosihteeri  

Ruotsin Sosiaaliministeriö 
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Kiitos! 


