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Yksilöllinen terveys 
ja hyvinvointi

EU alueiden välinen innovaatiopartneruus

Strateginen tutkimus-Ihmiskeskeisyys
tietojohtamisessa

Big data analytiikka-alustakehitys

Tarvelähtöinen innovaatioprosessi 

Yhteiskehittämisen toimintamallit Osaamis-
keskittymämalli

yritysklustereineen

OuluHealth-digitaalisen terveyden ekosysteemi
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Tutkimuksen profilaatioMonitieteisyys-Terveys/ICT



Digitaalinen terveys on laaja käsite
Kaksi yhteiskunnallisesti merkittävää tarvetta identifioitu

Terveys- ja hyvinvointidatan
hyödyntäminen

&
analytiikka/tekoälyosaaminen

Digitaalisten ratkaisujen
arviointiprosessit ja vaikuttavuus

Osaamiskeskittymämalli, DigiHealthHUB tukemaan digitaalista transformaatiota 
(EAKR-hanke; 2018-2020) 



DigiHealth Hub-osaamiskeskittymän toiminnot

Osaamisen 
kasvattaminen

Hyvät käytännöt, 
tietoisuuden 
lisääminen,

kyvykkyyden 
kasvattaminen

TKI-yhteistyön 
tukeminen 

Oppaat, menetelmät,
työkalut, 

haasteista ratkaisuiksi -
prosessi, 

tutkimussuunnitelmat

Verkosto-
kumppanuudet

Vahva sidosryhmätyö
Yritysklusterit
Kiinnittyminen 

merkittäviin 
digitalisaatio-ohjelmiin



Kansallinen terveysalan
analytiikkaverkosto ja 

vertaisoppimisen toimintamallin
luominen

Prof. Perälä-Heape

Kansallisen Digi-HTA prosessin
luominen, pilotointi ja 

jalkauttaminen
Prof.Reponen & Prof. Turpeinen

DigiHealth Hub
osana kansallista 
HyteAiro-ohjelmaa
(https://stm.fi/hyteairo)



Työkaluja datan 
hyödyntämiseksi

TOOLBOX

Health Data Guide



Digi-HTA kriteeristö arviointiin
https://www.ppshp.fi/Tutkimus-ja-

opetus/FinCCHTA/Sivut/HTA-julkaisuja.aspx

Työkaluja digitaalisten ratkaisujen arviointiin
TOO
LBO
X

Arviointikriteerit

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-
hankkeet/hyvinvoinnin-tekoaly-ja-robotiikka-ohjelma-hyteairo-
/digi-hta

https://www.ppshp.fi/Tutkimus-ja-opetus/
FinCCHTA/Sivut/HTA-julkaisuja.aspx

Digi-HTA kriteeristö arviointiin Digi-HTA suositukset

https://www.ppshp.fi/Tutkimus-ja-opetus/


DigiHealthHUB osaaminen osaksi vahvoja 
verkostokumppanuuksia

Pohjoinen EDIH, S3-partneruus

HyteAiro/Tulevaisuuden SOTE-keskus-ohjelmat :
-Analytiikkaverkostokumppanuus

-Digi-HTA-kumppanuus

OIA/OuluHealth-ekosysteemin kärkiohjelmat
Digitaaliset terveyden ja hyvinvoinnin ratkaisut



Tule mukaan DigiHealth Hub toimintaan

• Ilmianna hyvä käytännönläheinen 
datan hyödyntämisratkaisusi

• Päivitä osaamistasi osallistumalla 
webinaareihin

• Arvio oma datakyvykkyytesi
• Rakenna vahva 

tutkimussuunnitelma modernin 
tietojohtamisen tueksi

• Tule osaksi kumppanuusverkostoa 
ja yritysklusteria

• Arvio mobiilisovelluksesi
• Arvio tekoäly- tai robotiikka-

ratkaisusi
• Ota digi-HTA arviointi osaksi TKI-

toimintaasi
• Vaadi suosituksia digitaalisilta 

ratkaisuilta
• Rakenna digitaalisten ratkaisujen 

vaikuttavuustutkimussuunnitelma 

https://www.oulu.fi/cht/digihealthhub



Kiitos!

Maritta.perala-heape@oulu.fi
040-6734159

mailto:Maritta.perala-heape@oulu.fi
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