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Opt out / opt in – maailmalla tapahtuu 

• Australia – PEHR-personally controlled health record – kansalaisen 
hallitsema terveystiedosto  

• Hollanti – opt out muuttui opt inniksi 2013 lähtien 

• Ruotsin valtio hankki kaikille kansalaisille terveystilin. 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Opt out: To choose not to participate in something 
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Terveystietojen vaihto 

Esimerkkejä 

kansallisista  

palveluista 

Sairaanhoitopiiri A Kunta B Kansalainen 

Potilastieto-
järjestelmä 

Erikois-
järjestelmät 

Terveys- 
portaali 

Potilastieto-
järjestelmä 

Alueellinen potilastietovarasto 

Kanta 

Sairaanhoitopiiri C 

Potilastieto-
järjestelmä 

Erikois-
järjestelmät 

Alueellinen 
tietovarasto 

Taltioni 
Kansallinen 

koodistopalvelin 

Rajapinta Rajapinta Rajapinta Rajapinta 

Rajapinta Rajapinta Rajapinta 



Terveystietojen vaihto palveluväylän 
kautta - 2015 

Esimerkkejä 

kansallisista  

palveluista 

Väylään 

liittyneet 

toimijat 

(esimerkki) 

Sairaanhoitopiiri A Kunta B Kansalainen 

Potilastieto-
järjestelmä 

Erikois-
järjestelmät 

Terveys- 
portaali 

Potilastieto-
järjestelmä 

Internet/Palveluväylä 

Alueellinen potilastietovarasto 

Kanta 

Sairaanhoitopiiri C 

Potilastieto-
järjestelmä 

Erikois-
järjestelmät 

Alueellinen 
tietovarasto 

Taltioni 
Kansallinen 

koodistopalvelin 

Rajapinta Rajapinta Rajapinta Rajapinta 

Rajapinta Rajapinta 

Yhteiset 

toimintamallit, 

standardit ja 

tavat tiedon 

jakamiseen 
Tietoturva- ja 
lokipalvelut 



Esimerkki terveydenhuollon 
tietoliikennearkkitehtuurista 2020 

Terveydenhuollon 

käyttöliittymä- 

sovellutukset 
Terveys- 
portaali 

Internet -Palveluväylä 

Integration engine 

Kanta 

NurseBaddy 

Kardiologin  
APPi 

Appstore 

Taltioni Kansallinen 
koodistopalvelin 

Rajapinta Rajapinta 

Tietoturva- ja 
lokipalvelut 

BigData 

A
n

o
n

ym
is

at
io

n
 

myPrevention
plan 

DiabetesAPP 

Meedoc 

Rajapinta 

Sairaala 

Potilastieto-
järjestelmä 

Rajapinta 
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Tietoyhteiskunta 2013 

• 2013 mennessä 

- Kaikki julkiset palvelut saatavana sähköisinä 

• Kansallinen palvelukeskeinen infrastruktuuri  (x-väylä – käytössä 2003) 

• Vahva sähköinen tunnistus (ID-kortti) 

• Tiedot kerätään ja säilytetään alkuperäisessä tietokannassa ja tiedon 
tarvitsija saa tiedon kyselyn kautta. 

 

 

 
Viron hallituksen päätos 2002 
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170 DB  

~ 400 000 
users 

~ 45 000 
users 

1000 org. 
1,100,000 
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Syitä menestykseen 

eSociety 
• Yleinen yksimielisyys 

virolaisessa yhteiskunnassa 

• Poliittisten johtajien 
sitoutuminen  

• Sopiva yhdistelmä yksityisiä 
ja julkisia aloitteita 

• Hallituksen aktiivinen rooli – 
johtaminen 

• Hankepohjainen kehittäminen 

• Vähän vanhoja, purettavia 
systeemejä. 

 

 

eHealth 
• Yksimielisyys tärkeimpien 

sidosryhmien keskuudessa 

• Yksityisten 
ohjelmistotoimittajien ja 
Eterveyssäätion yhteistyö 

• Lainsäädäntö ja ministeriön tuki 

• Hankepohjainen kehittäminen 

• Olemassa olevia 
potilastietojärjestelmiä ei 
lähdetty purkamaan.  
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Syitä menestykseen (2) 

eSociety 
• Tieto on sähköisessä muodossa 

• Turvallinen palveluväylä 

• Yksi henkilön vahva 
tunnistamisratkaisu (ID- kortti) 

• Kansalaisille turvallinen portaali 
asioimiseen 

• Turvallinen, asiakirjoja välittävä 
portaali 

• Sähköistä asiointia tukeva 
lainsäädäntö. 

 

 

eHealth 
• Tieto oli jo sähköisenä  

• Käytettiin palveluväylän 
tarjoamia ratkaisuja 

• Terveydenhuollossa otettiin 
käyttöön vahva tunnistaminen 

• Potilaan portaali omien tietojen 
katsomiseen ja tahdonilmaisujen 
tekemiseen 

• Lainsäädäntö tukemassa 
muutoksia. 
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Kiitos! 

Madis Tiik 
 
madis.tiik@eesti.ee 
madis.tiik@sitra.fi 
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