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Sairaudenhoidosta terveydenedistämiseen 
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Kansalaiset saavat palveluiden kautta  
paremman kokonaiskuvan omaan  
terveyteensä vaikuttavista tekijöistä.  
Kehittyneiden työkalujen kautta helpon  
mahdollisuuden edistää omaa hyvinvointia. 

Terveydenhuollon ammattilaiset 
saavat hoitoprosessia varten 
laajemman kokonaiskuvan 
potilaasta ja tiedonvälitys on 
Aikaisempaa sujuvampaa. 

Taltioni-palveluiden avulla kansalaiset 
voivat itsenäisesti ja aikaisempaa parem-
min seurata hoito-tasapainoaan. Palvelut 
mahdollistavat myös sähköisenasioinnin 
terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. 
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Taltioni Taltioni Potilastiedot 



Terveystaltio (eng. PHR Personal Health Record) 

Terveystaltio,  
Taltioni  

Potilastietojärjestelmä,  
KanTa 

Molemmat tarvitaan! 



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. 



22.3.2013 

Palvelut, esimerkiksi: 

Terveyspäiväkirjat 

Laboratoriotulokset 

Kroonisten sairauksien 
hallinta 

Esitiedot 

Reseptit ja lääkitys 

Kuntoutus ja valmennus 

Viestintä ja tiedon välitys 
terveydenhuollon kanssa 

 

Terveyttä koskevat 
tiedot ja kotimittaukset 

Liikuntaan liittyvät tiedot 
ja mittaukset 

Ravintopäiväkirja 

Terveyden ja 
hyvinvoinnin 
analyysipalvelut 

Vertais- ja lähimmäistuki Taltioniin kansalainen voi tallentaa, 
kerätä, tuottaa, jakaa ja hyödyntää 
omaa terveyttä ja hyvinvointia 
koskevaa tietoa 

Koottua tietoa  
kansalaisen  
omaksi hyväksi 



Taltioni-tilin tiedot 

3/22/2013 

Potilastietoa 
(potilaan kopio) 

Hyvinvointi- ja 
terveystietoa 

Henkilötietoja Perimätietoa 



Taltionin ja yhteensopivien palvelujen roolit 
“Terveystiedon varasto” 

Taltioni on henkiökohtainen 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 niin yksilölle itselleen, läheisille ja   
terveydenhuollon ammattilaisille. Kaikki Taltionissa 
oleva tieto on palvelujen hyödynnettävissä yksikön 
niin  salliessa.  

Yhdistetty 



Ekosysteemin kehitys 
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Yhteensopivia 
palveluita 

Yhteensopivia 
palveluita 

Enemmän 
käyttäjiä 

Yhteensopivia 
palveluita 

Enemmän 
käyttäjiä 

Enemmän 
tietoa 

Yhteensopivia 
palveluita 

Enemmän 
käyttäjiä 

Enemmän 
tietoa 

Entistä 
parempia 
palveluita 
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Taltionin 
Osuuskunta 
Jäseninä Taltionin  
palveluntarjoajat 

Voittoa  
tavoittelematon 

Taltionin 
Osuuskunta 
Jäseninä Taltionin  
palveluntarjoajat 

Voittoa  
tavoittelematon 

Taltionin 
Osuuskunta 
Jäseninä Taltionin  
palveluntarjoajat 

Julkinen sektori 

Kolmas sektori 

Yksityinen sektori 

Taltioni osuuskunta 
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Taltioni osuuskunnan jäsenet 

Goosmed Oy 

http://www.greycrunch.com/fi/index.html
http://www.laaketietokeskus.fi/
http://www.mediconsult.fi/
http://www.medi-it.fi/index.php
http://www.contactforum.fi/site/sites/default/files/Contact forum logo VTT.jpg
http://www.duodecim.fi/kustannus
http://www.medixine.com/
http://www.medixine.com/
http://www.medixine.com/
http://liaison.com/home
http://www.citycare.fi/
http://www.lingsoft.fi/fi/
http://www.anvia.fi/
http://www.4event.fi/
http://www.logica.fi/


Taltioni avattu 9.1.2013 

Ensimmäiset yhteensopivat palvelut 
Lääketietokeskus – Lääkekortti.fi 

 

Duodecim – Elämä pelissä 

 

Terveystalo – Oma terveys 

 

 

Tavoite: 20 yhteensopivaa palvelua 2013 

22.3.2013 



Taltionin kilpailijat 

Aika 
Ovatko yksilöt, 
terveydenhuollon 
ammattilaiset ja 
päätöksen tekijät jo 
valmiita hyödyntämään 
sähköisen asioinnin 
mahdollisuuksia? 
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Siilot 
Ollaanko valmiita 
yhteistyöhön? 



Kiitos! 
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