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Esittäjä lyhyesti

Janne Aaltonen 
• Erikoislääkäri (anestesiologia), MBA 
• Yhteyspäällikkö, HUS-konserni 
• Vanhempi neuvonantaja, Sitra 
• Aiemmin mm. HYKSin Oy:n toimitus-

johtaja, Logican lääketieteellinen 
johtaja, HUS:n hallintoylilääkäri ja 
kehittämishankkeista vastaava johtaja 

• Tätä ennen sydänanestesiologi, 
ambulanssilääkäri, ym. 

• Email: janne.aaltonen@hus.fi



Factors that impact individual health outcomes







CASE 
R&D intensity as % of GDP, 2014

Modified from source: Eurostat, 2014



“Finlands National Patient Archive – Kanta – covers 
 already 80 % of the population.” / autumn 2015



CASE 
SISU-project - Sequencing Initiative Suomi



CASE 
Finnish people & participating



CASE 
Digital Health Hub isaacus 2017 - Combining Data from Different Sources

Example of 
data sources

Modified from: Frost & Sullivan



In Finland we are...

• Trustworthy –  We do not put our trust in God, but each others and the government; in Finland government is not a curse but 
foundation of everything, the parliament set laws due to the need, and everybody follows them 

• Functional – Here everything works; we keep our promises and deliver what we promise, we are world famous of under-promising 
and over-delivering 

• Safe – Finland is the third safest country in the world and least corrupted; it’s safe for data, safe for business and safe for people 

• Educated – Due to the Pisa results we have the best education system in the world‚ everybody – and we mean everybody – can read 
and write‚ most people speak English, and everybody can easily tell where is Buenos Aires, Montreal, Milan, Tokyo or Hong Kong 

• International – Finnish passport allows citizens to travel to 173 countries without VISA; nearly every citizen has a passport, and 
most people has travelled into more than 5 countries; nearly all scientific papers are published in international journals 

• Small – We only have 5,5 million people, about half London or New York; therefore in every industry everybody knows everybody, 
you can fool nobody, and everybody has to work together 

• Collaborative – We do translational science: doctors and engineers work together, we do public-private partnerships and we co-
operate internationally 

• Data-rich – We have recorded every citizen since 1642, and we know day-by-day the number of Finnish population; we also have 
electronic primary care data since 1980’s and electronic specialized care data since 1990’s; unique ID can connect most information 
from various sources 

• Inbred – Before the time of highways distances were long and environment hard, therefore our genetic base is more homogenous 
than most other countries, which means we are capable of identifying various genetic correlations by smaller sample number than 
most other countries 

• Good – Whatever we do, we do well; as presented above, we also have excellent opportunities to do everything good



Isaacus Rothovius 
aloittaa väestön rekisteröinnin Suomessa.
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mahdollistaa kansalaisten 

osallistumisen



Mitä Isaacus- palveluoperaattori on ja ei ole? 

13

Isaacus on… Isaacus ei ole…

Hyvinvointitiedon säilyttäjä

Potilastietojärjestelmien yhdistäjä

Rajattu alueellinen toimija

Valmiiden hyvinvointi-
innovaatioiden  
tuottaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimuslaitos

Lupaviranomaisen mandaatilla toimiva  
hyvinvointitiedon yhdistäjä

Yksi taho, jolta hyvinvointitietoa on 
mahdollista saada eri käyttötarpeisiin

Vaikuttavampien yksilöä hyödyttävien sosiaali-  
ja terveyspalveluiden mahdollistaja

Hyvinvointitiedon digitaalisen hyödyntämisen 
ja palvelukehityksen mahdollistaja

Tietoturvallinen kansainvälinen ja pääosin 
julkinen   
toimija



Etunimi Sukunimi14

Laki sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja 

kehittämiskeskuksen (Stakes) 
tilastotoimesta

Muita muuttuvia lakeja:  
Henkilötietolaki, Julkisuuslaki, Biopankkilaki, Tartuntatautilaki, 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, 
 Laki kuolemansyyn selvittämisestä, 

 Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Laki terveydenhuollon 
valtakunnallisista 

henkilörekistereistä

Laki sosiaali- ja terveystietojen 
hyödyntämisestä

Uusittu laki Terveyden- ja 
hyvinvoinninlaitoksesta

Tietosuoja-asetusLaki sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojen sähköisestä 
käsittelystä, Asiakastietolaki

Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 

järjestämislaki

Korvattavat lait: Uudet lait:

Muuttuvia ja vaikuttavia säädöksiä:

Korvattavia, uusia ja muuttuvia säädöksiä (lähde: STM) 
 

Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva 
asetus

EU:



2016 - 2017 2020 2025 Palveluoperaattori 
Full scale

Myynti, markkinointi 
ja konseptointi

Kokonaisarkkitehtuuri ja mahdollistavat ICT - palvelut

Peruspalvelut

Kyselyt 

Toimintamallin 
kuvaus

Kokonaisarkkitehtuuri ja 
yhteiset palvelut 

Erikoissairaanhoidon 
tietoallashankkeet

HUS, VSSHP

Sosiaalipalvelut ja 
perusterveydenhuolto? EH4CR

Kansalliset tutkijapalvelut 
THL, Tilastokeskus, Kansallisarkisto

Biopankit?

Ansaintamalli

Lisäarvopalvelut

Kansallisten prosessien 
kuvaus

Toiminta-
suunnitelma

Esituotantohankkeet

Esituotantohankkeiden 
koordinointi

Sidosryhmätyö

Ammattilainen

Yksilö

Tilaisuudet

Ideakilpailut

Ensimmäiset 
käyttötapaukset

Työpajat

Missä hankkeessa ollaan tällä hetkellä?
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Mahdollistava 
lainsäädäntö

Vaatimukset tekniselle 
arkkitehtuurille
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Toiminnan suunnittelun tueksi on tehty 
kansainvälisiä selvityksiä

• Selvitys kartoitti UK:n (Englannin), Alankomaiden, Uuden-Seelannin, Israelin, Kanadan 
sekä Australian sote-asiakastietojen toissijaista käyttöä ja sitä tukevaa lainsäädäntöä  
• Tukee Sitran Isaacus – hyvinvoinnin palveluoperaattori -hanketta sekä  
• Käynnissä olevaa sote-asiakastietojen toissijaisen käytön lainsäädännön valmistelua 

• Selvityksen neljä keskeistä teemaa: 
• Terveyden- ja sosiaalihuoltojärjestelmän organisoituminen                                                         

sekä keskeiset toimijat 
• Sote-asiakastietojen ensisijainen tuottaminen ja käyttö 
• Yksilön asema ja suostumus 
• Sote-asiakastietojen toissijainen käyttö
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Selvitys on ladattavissa Sitran sivuilta: 
https://www.sitra.fi/uutiset/hyvinvointidata/
suomella-mahdollisuus-nousta-hyvinvointitiedon-
ykkoseksi 

https://www.sitra.fi/uutiset/hyvinvointidata/suomella-mahdollisuus-nousta-hyvinvointitiedon-ykkoseksi
https://www.sitra.fi/uutiset/hyvinvointidata/suomella-mahdollisuus-nousta-hyvinvointitiedon-ykkoseksi


Ajatuksia jatkotyöstöön

• Maailmalta ei löydy Suomeen suunniteltavaa palveluoperaattoria vastaavaa 
toimijaa 

• Sote-asiakastietojen toissijaiselle käytölle ei omaa lakia tarkasteltavissa maissa 
• Selvityksen perusteella harkintaan mm. 

• Englannin HSCIC ja Kanadan CIHI toimintamallit 
• Australian My Health Records -järjestelmä 

• Viestintä ja luottamuksen rakentaminen kansalaisiin  
ensiarvoisen tärkeätä
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KANSALLINEN PALVELUVÄYLÄ

TIEDON TARVITSIJAT

KAUPALLISET TOIMIJAT

YKSILÖ

JULKINEN SEKTORI

TUOTTAJAT/JÄRJESTÄJÄT

TOISSIJAISEN 
HYÖDYNTÄMISEN 
TUKIPROSESSIT

METADATAKATALOGI

AINEISTOJEN 
ESIKÄSITTELY

KÄYTTÖLUPIEN  
HAKU

SAATAVUUS

TURVALLINEN DATAN 
KÄSITTELY-YMPÄRISTÖ

INFORMAATIO JA TUKI

OSALLISTUMINEN JA 
TIEDONSAANTI

TIEDON TUOTTAJAT

JULKINEN JA YKSITYINEN 
SOSIAALIPALVELUTUOTANTO

YKSILÖ

BIOPANKIT

JULKINEN JA YKSITYINEN 
TERVEYSPALVELUTUOTANTO

MUU JULKISHALLINTO

TIEDON LÄHTEET

ILMOITUSREKISTERI

PROSESSIN TIEDOT

POTILASTIEDOT

ASIAKASREKISTERI

LÄÄKETIETEELLISET NÄYTTEET

BIOPANKKIEN NÄYTE- JA 
TIETOREKISTERIT

YKSILÖN TUOTTAMA JA 
HALLINNOIMA TERVEYS- JA 

HYVINVOINTIDATA

KANSALLISET REKISTERIT JA 
TILASTOT

KANTA-PALVELU

MUUT TIEDON TUOTTAJAT

MUUT TIEDON LÄHTEET

TARJOT- 
TAVAT 

PAL- 
VELUT

PALVELUOPERAATTORI

KANSALAISEN PALVELUNÄKYMÄ



KANSALLISET 
TOIMIJAT

KANSAINVÄLISET 
TOIMIJAT

MAAKUNNAT
YLIOPISTOT 

YLIOPISTOSAIRAALAT

Tutkimus 

Tiedolla 
johtaminen 

Innovointi 
…

DATA- JA TUTKIMUSYMPÄRISTÖPALVELUT

Algoritmit

KANTA Palvelut

Omahoidon ja 
sähköisen asioinnin 
yhteiset palvelut

PALVELUVÄYLÄ
POIMINTA 

YHDISTELY 
JAKELU

Metadata 

Saatavuus 

Luvat

DATAINNOVAATIO-
ALUSTA

Palveluoperaattori hankkeen tavoitteena on luoda 
”yksi ikkuna” suomalaiseen hyvinvointidataan
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?

TIETOALLAS

TIETOALLAS

?

DATANÄKYMÄT 
TIEDON 

TARVITSIJOILLE

?



• Usean tyyppistä dataa, usein yhdisteltyä 
• Tiedonhallinnan uudet menetelmät ja teknologiat ’ 
• Nopeampi teknologia ja analyysimenetelmät 
• Sulautettu analytiikka 
• Datasta tehtävät löydökset. 
• Moniammatilliset data tiimit 
• “Chief analytics officer” – rooli johtoryhmässä 
• Kuvaileva analytiikka 
• ”Teollisen skaalan analytiikka” 
• Uudet päätöksenteon ja johtamisen tavat
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Pelkkä data ei riitä, myös analytiikka olennaista



Hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset 
ekosysteemille

Palveluoperaattori

Tutkimus &  
tuotekehitys

Hoito & hoiva

Yksilö

Kansan-
eläkelaitos

Terveyden- ja 
hyvinvoinninlaitos

Tilastokeskus

Kansallisarkisto

Itsehallinto
-alueet

Biopankit

PHR

ICT

Konseptointi

Lainsäädäntö

Uusi 
liiketoiminta-

ympäristö

Yksilö

Ekosysteemi

Ekosysteemi

Ekosysteemi

Sitra  •  Jaana Sinipuro  •  27.4.2016  • 21



Terveystiedot vs. Kanta

Kaikki 
digitaalisessa 

muodossa 
olevat 

terveystiedot

Täydellinen sotu puuttuu; vielä pieni mutta kasvava ongelma
Kustannustiedot

Anestesia- ja tehohoitotiedot; digi-EKG

Kliinisten laaturekisterien tiedot

Kuva- ja videodata (MRI, CT, UÄ, angio, valokuvat, 
digipatologia, ym.)

Geenidata

Kanta



+ Yo-sairaalatYliopistot + 

Tarvittava data – case lääketutkimus

Lääkevalmistaja (T&K)

Biopankkidata KanTA Hilmo

Potilastietojärjestelmät

Tarvittavasta 
datasta

25 %

99 % Laboratoriojärjestelmä Laskutusjärjestelmä ym.

Org. 1 tietovarasto/tietoallas Org. N tietovarasto/tietoallas95 %

Tämä ei riitä

Tämä riittää

Tätä tasoa ei tarvita (T&K-toimintaan)

Datan lisäksi tarvitaan osaamista
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Seuraavat askeleet

Valmistelutyön 
eteneminen
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Ihminen ykköseksi ja vauhtia hyvinvointi-innovaatioihin
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