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TALTIONI 2.0 -MOBIILISOVELLUKSELLA TÄRKEÄT TERVEYSTIEDOT KULKEVAT MUKANA ÄLYPUHELIMESSA 
Taltionin palvelualusta tuo kasvavan mHealth-sektorin toimijat saman sateenvarjon alle 
 
Sähköiseen Taltioni-terveystiliin on julkaistu uusi Taltioni 2.0 -mobiilisovellus, jonka avulla henkilökohtaisia 
terveystietoja pääsee katsomaan ja täydentämään älypuhelimella. Näin terveystiedot kulkevat yksilön mukana 
kätevästi kaikkialle, esimerkiksi lääkärin vastaanotolle. Marraskuussa 2013 lanseerattu Taltioni 2.0 -sovellus on 
saatavana iPhone-, Android- ja Windows-puhelimiin. Sovellusta voi lisäksi käyttää puhelimen mobiiliselaimella 
osoitteessa https://m.taltioni.fi.  
 

Terveystilin käytettävyys kasvaa Taltioni 2.0:n avulla 
– Sähköiseen Taltioni-terveystiliin on luotu uusi kanava, Taltioni 2.0 -mobiilisovellus, joka lisää terveystilin käytettävyyttä 
jokapäiväisessä elämässä. Sovelluksen avulla voi selata ja päivittää kaikkia terveystilin tietoja, kuten lääkitys- ja 
rokotustietoja, silmälasireseptejä, verenpainemittauksia sekä merkintöjä liikuntasuorituksista, alkoholin kulutuksesta ja 
ruokailuista. Oman hyvinvoinnin kannalta tärkeimmät aihealueet voi valita suosikkeihin, jotka näkyvät heti sovelluksen 
avausnäkymässä. Näin tietojen lisääminen on yksinkertaista ja vaivatonta, kertoo Taltionin toimitusjohtaja Tuomas Teuri. 
 
Uuden Taltioni 2.0 -mobiilisovelluksen suunnittelussa on panostettu käyttöliittymän selkeyteen sekä tietojen lisäämisen 
ja selaamisen helppouteen. Myös kirjautumista terveystilille on helpotettu kevyellä tunnistautumisella: Ensimmäinen 
kirjautuminen Taltioni-terveystilille tehdään aina vahvalla tunnistautumisella, eli verkkopankkitunnuksilla tai 
mobiilivarmenteella, osoitteessa www.taltioni.fi. Kun mobiilikäyttö on aktivoitu sivustolla, mobiilisovellukseen voi 
jatkossa kirjautua omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Terveystiedot eivät tallennu puhelimen muistiin, vaan 
mobiiliversiossa on käytössä vain tilinäkymä. Terveystilin avaaminen ja käyttö on maksutonta. 
 

Terveystilille voi tallentaa ihmisen koko terveyshistorian 
Voittoa tavoittelemattoman Taltionin tavoite on edistää kansanterveyttä kannustamalla ihmisiä ottamaan vastuuta 
hyvinvoinnistaan ja tulemaan oman terveytensä parhaiksi asiantuntijoiksi. Kaikki Taltioni 2.0 -mobiilisovelluksen kautta 
syötetyt terveystiedot tallentuvat tietoturvallisesti sähköiselle terveystilille, jossa ne säilyvät tallessa käyttäjänsä koko 
elämänkaaren ajan. Terveystiedot eivät tallennu puhelimen muistiin. 
 
– Taltionin avulla valitsemiaan tietoja voi halutessaan jakaa omaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. 
Tietojen jakamisesta on hyötyä esimerkiksi tilanteessa, jossa useat henkilöt osallistuvat iäkkään sukulaisen hoitoon, jonka 
terveydentila edellyttää jatkuvaa seurantaa. Terveydenhuollon ammattilaiset saavat terveystilille kerätyistä merkinnöistä 
hyödyllistä taustatietoa potilaan terveydentilasta ja sen muutoksista, mikä voi helpottaa oikean diagnoosin ja hoidon 
määrittämistä, Teuri sanoo. 
 
Vanhemmat voivat liittää omaan Taltioni-tiliinsä terveystilit myös alaikäisille lapsilleen. Kun lapsi tulee täysi-ikäiseksi, 
terveystili voidaan siirtää hänen omiin nimiinsä, jolloin hän saa käyttöönsä kaikki vanhempien keräämät terveystiedot. 
Taltioni 2.0 -mobiilisovellusta voi toistaiseksi käyttää ainoastaan aikuisen oman terveystilin päivittämiseen. Lasten 
terveystileille kirjaudutaan Taltionin internetsivujen kautta. 
 

Taltionin mHealth-palvelusovellusten määrä jatkaa kasvuaan 
Taltionin palvelualustalle kehitetään jatkuvasti terveystilin kanssa yhteensopivia mHealth-palvelusovelluksia, jotka 
tarjoavat hyödyllisiä neuvoja sekä innostavat kansalaisia pitämään huolta hyvinvoinnistaan. Palvelusovellusten tuottamat 
terveystiedot tallentuvat niihin liitetylle Taltioni-terveystilille ja auttavat luomaan kokonaiskuvan yksilön terveyteen 
vaikuttavista tekijöistä. Kuvaukset saatavilla olevista palveluista löytyvät sekä Taltionin internetsivuilta että Taltioni 2.0 -
mobiiliversiosta. Palvelulistausta päivitetään sitä mukaa kuin uusia, eri käyttäjäryhmiä palvelevia sovelluksia julkaistaan. 
 
– Sähköinen asiointi ja omahoito ovat nopeasti kehittyviä terveydenhuollon osa-alueita. Maailmanlaajuisesti eri 
sovelluskaupoissa on tarjolla yhteensä jo noin 97 000 mHealth-sovellusta, mutta niiden välillä ei ole juurikaan 
yhteistyötä. Suomessa Taltionin palvelualusta tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tuoda kaikki kasvavan mHealth-
sektorin toimijat saman sateenvarjon alle, sillä Taltionin kehittämisessä on mukana sekä julkisen, yksityisen että 
kolmannen sektorin toimijoita, Teuri kuvailee. 
  



 

 
 
 

 
 
Lisätietoja: Taltioni, www.taltioni.fi 
 toimitusjohtaja Tuomas Teuri, puh. 040 754 9507, tuomas.teuri@taltioni.fi 
 

Viestintä: PR- ja viestintätoimisto Promode Oy, puh. (09) 170 070 
 Karri Harju, karri.harju@promode.fi / viestintä  

 

Taltioni on tietokanta ja palvelualusta, johon jokaisella suomalaisella on mahdollisuus tallentaa omaan hyvinvointiinsa liittyvää tietoa 
henkilökohtaiselle terveystilille. Sähköiseen terveystiliin voi tallentaa keskitetysti joko itse tuotettua tai terveydenhuollon 
ammattilaisilta saatua tietoa. Näin tiedot pysyvät tilin omistajan hallinnassa elämäntilanteiden ja asuinpaikkojen muutoksista 
riippumatta. Taltionin avulla käyttäjät voivat myös jakaa valitsemiaan tietoja esimerkiksi omaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten 
kanssa. Taltioni-palvelualustaa ylläpitää voittoa tavoittelematon Taltioni-osuuskunta, joka perustettiin Sitran johtaman Terveystaltio-
hankkeen (2010–2012) tuloksena. Osuuskunnassa on tällä hetkellä 59 jäsenorganisaatiota, jotka edustavat monipuolisesti 
terveydenhuollon palvelunkehittäjiä, käyttäjäorganisaatioita ja ICT-toimijoita.  Mukana on sekä julkisen että yksityisen sektorin tahoja. 
Maksuttoman terveystilin voi avata osoitteessa www.taltioni.fi. 

Uusina sovelluksina Taltioniin ovat tulossa seuraavat palvelut: 
 

 Kasvuseula: VTT:n kehittämä sovellus, joka vertaa lasten painon ja pituuden mittaustuloksia kasvukäyriin ja 
hälyttää tarvittaessa kasvun poikkeamista. Julkaistaan 1.1.2014. 

 

 Sensorfit: Fyysisen aktiivisuuden mittaussovellus, joka seuraa automaattisesti ja reaaliajassa käyttäjän 
aktiivisuutta, kulutettuja kaloreita ja istuma-aikaa. Toimii Android- ja iPhone-puhelimissa. Julkaistaan 
joulukuussa 2013. 

 

 Sensotrend: ”Automated Diabetes Diary”. Kehitysvaiheessa olevan diabetespäiväkirja-sovelluksen avulla 
hoidon ja mittausten seuranta helpottuu. 
 

 Wellness Warehouse Engine W2E: Palvelusovellus, joka kokoaa hyvinvointimittareista (esim. Fitbit, 
Beddit, Whithings) tietoa ja tulevaisuudessa siirtää tiedon Taltioniin.  

 

 Hämeenlinnan kaupungin Terveyspalveluiden kehittämishanke, pilottivaiheessa 2013–2014. 


