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1 Yhteenveto 
 
Tämä tavoitearkkitehtuuri kuvaa sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallista hyödyntämistä tukevaa 
ja edistävää kokonaisuutta.  
 
Tässä dokumentissa asiakastiedolla tarkoitetaan salassa pidettävää henkilötietoja, joka on tallennet-
tu sosiaali- ja terveydenhuollon tai etuuskäsittelyn asiakassuhteessa asiakasrekisteriin. Arkkitehtuu-
rissa on huomioitu henkilön omien ja terveys- ja hyvinvointitietojen sekä muiden henkilön tervey-
teen ja hyvinvointiin liittyvien tekijöiden tietojen hyödyntämistä. 
 
Tiedon hyödyntämisellä tarkoitetaan tiedon käsittelyä muuhun kuin ensisijaista käyttötarkoitusta 
varten. Asiakastietoa hyödynnetään sosiaali- ja terveydenhuollon tai etuuskäsittelyn palveluproses-
seja laajemmin mm. tietojohtamisessa, tieteellisessä tutkimuksessa, toiminnan ja hoitomuotojen 
kehittämisessä, tuotekehityksessä, viranomaisohjauksessa ja -valvonnassa, opetuksessa, monialai-
sessa yhteistyössä. Hyödyntämistä kutsutaan myös toissijaiseksi käytöksi. 
 
Tiedon laajamittainen hyödyntäminen pohjautuu mahdollisuuteen yhdistää eri lähteistä tietoa yksi-
lötasolla. Hyödyntämisvaiheessa tieto on anonyymiä summatason tietoa tai yksilöä ei voida tunnis-
taa hyödynnettävästä tiedosta. Tietoa on mahdollista hyödyntää myös tunnisteellisena, jolloin hyö-
dyntämiseen vaaditaan erikseen lupaviranomaisen lupa. 
  
Tiedon hyödyntämisen edellytyksiä ovat tiedon hyödyntämisen mahdollistava lainsäädäntö, henki-
lön antama suostumus tietojen hyödyntämiseen tai viranomaisen antama lupa hyödyntää tietoa.  
 
 

 
 Kuva 1 Kokonaiskuva 
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Tiedon hyödyntäminen on tässä arkkitehtuurissa jaettu jatkuva- ja kertaluonteiseen tiedon hyödyn-
tämiseen. Jatkuvaluonteista hyödyntämistä tuetaan automaattisilla tietopalveluilla eri tietolähteistä. 
Kertaluonteista tiedon hyödyntämistä edistetään yhteisillä palveluilla, mm. palveluoperaattori, ja 
yhtenäisillä toimintatavoilla. 
 
Tämä arkkitehtuuridokumentti jakautuu kahteen osaan. Se pitää sisällään kuvauksen toissijaisen 
käytön tavoitetilasta sekä kehityspolun, jossa kuvataan tavoitetilaan pääsemisen vaatimia tehtäviä. 
Osassa arkkitehtuurimalleja tavoitetilaa kuvataan kahdella aikajänteellä; vuodelle 2019 ja vuodella 
2025. Vuoden 2019 tavoitetilalla pyritään kuvaamaan realistinen rakenneuudistuksen vaatima ko-
konaisuus. Vuoden 2025 tavoitetilalla pyritään kuvaamaan kokonaisarkkitehtuurin kannalta tavoi-
teltavaa tilannetta sellaisella aikajänteellä, johon on mahdollista päästä kehittämispolun reippaan 
toimeenpanon ja sen tehtävien vaatimien resursointien avulla. Kehittämispolkuun on vaiheistettu 
keskeisimpiä askeleita tavoitetilaan pääsemiseksi.  
 
Tämä arkkitehtuurikuvaus ei ota kantaa tarkempiin tietomäärittelyihin, mittareihin tai indikaattorei-
hin, vaan kuvaa arkkitehtuurin tasolla kokonaisuutta, jonka kautta erilaisiin käyttötarkoituksiin tar-
vittavat tiedot saadaan hyödynnettäväksi. 
 
Tämän arkkitehtuurin valmistelun yhteydessä on tunnistettu seuraavia keskeisimpiä kehityskohteita 
ja linjauksia: 
 
Keskeisimmät huomiot ja linjaukset: 
 

• SOTE-tietojen toissijaisen hyödyntämisen kokonaisuus edellyttää laajaa eri organisaatioi-
den välistä yhteistyötä sekä tietojen harmonisointia kaikilla tasoilla. Yksittäiset tietotekniset 
toteutukset eivät ratkaise kokonaisuutta vaan tarvitaan laajaa prosessien ja tietojen kehit-
tämistä. 
 

• Yhteentoimivuuden ja tietojen käytön edistämiseksi eri käyttötarkoituksiin tarvitaan valta-
kunnallinen tietomalli. Yksi tieto kerätään vain kerran -periaate ei toteudu, jos tietojen 
harmonisoinnissa ei päästä etenemään. 
 

• SOTE-uudistuksen onnistumisen kannalta kriittisimmäksi kehityskohteeksi on tunnistettu 
maakunta-järjestäjän tiedolla johtamisen välineet. Tietovarastotyyppisiä välineitä tarvitaan 
jokaisen maakunnan käyttöön. Näiden toteutus tulee priorisoida korkealle. 
 

• Tietoja yhteenkokoavia ns. tietoallasratkaisuja tulee kehittää vähintään yhteistyöaluetasoi-
sesti ja niiden määrä tulisi pitää alhaisena. Tietoaltaiden ensivaiheen pääkäyttötarkoitus 
tulee olemaan tutkimuksessa, mutta jatkossa niitä voidaan hyödyntää myös lähteenä esim. 
maakunnallisille tietovarastoille sekä valtakunnallisille tietojen keruille. 
 

• Erillisten valtakunnallisten tiedonkeruiden vähentämiseksi Kanta-palveluja aletaan hyö-
dyntämään vaiheittain seuranta-, tilasto- ja rekisteritietojen lähteenä mahdollisimman kat-
tavasti. Lisäksi THL:n tiedonpoimintaa suoraan maakuntien tietolähteistä sekä THL:n tie-
donkeruiden ja Kanta-tietojen harmonisointia on tehtävä määrätietoisesti. 
 

• Tiedon laatuun vaikuttavista tekijöistä kirjaaminen on yksi merkittävimmistä. Kirjaamisen 
käytäntöihin ja ohjeistuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota jatkossa myös yksityisten 
palveluntuottajien osalta. 
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• Toissijaisen käytön kokonaisuus edellyttää pysyvää yhteistyömallia. Tämä tullaan huo-

miomaan sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen kokonaisarkkitehtuurin hallinta-
mallin uudistamisessa. 

 

2 Johdanto 
 
Asiakastiedon hyödyntämistä koskevaa lainsäädäntöä ollaan parhaillaan uudistamassa. Tällä hetkel-
lä tiedon hyödyntämistä on säädelty tilastojen tuottamiseen, tieteellisiin tutkimuksiin ja rekisterinpi-
täjän oman organisaation suunnitteluun ja kehittämiseen. Hyödyntämisen hidasteena on ollut en-
nemminkin hyödyntämiseen liittyvät hitaat ja organisaatiokohtaisesti vaihtelevat toimintaprosessit 
ja käytännöt kuin lainsäädäntö. Merkittävä vaikutin tiedon hyödyntämisen uudistamiseen on myös 
sote-uudistus. Nykyinen toimijakartta menee sote-uudistuksen myötä täysin uusiksi. Lisäksi maa-
kuntien yhteyteen sekä perustetaan uusia liikelaitoksia ja yhtiöitä, että otetaan olemassa olevia yksi-
tyisiä toimijoita tiiviimmin mukaan toimimaan monissa eri rooleissa. Uudistuvan toimijakentän 
ohjaamiseen, valvomiseen ja johtamiseen nähdään muodostuvan paljon erilaisia sote-tiedon hyö-
dyntämisen tarpeita. 
 
Jotta lainsäädäntötyössä voidaan ennakoida tulevaisuuteen liittyviä odotuksia, tavoiteltava koko-
naisarkkitehtuuri on kuvattava riittävällä tarkkuudella kattaen erilaisia hyödyntämismahdollisuuksia 
ja niitä tukevia yhtenäisiä toimintamalleja yleisellä tasolla. Lähtökohtana on ollut jäsentää tavoi-
tearkkitehtuuria, joka tukee tiedon hyödyntämistä tietosuojan ja tietoturvan huomioiden yhtenäisillä 
toimintatavoilla, jotka tukevat muuttuvia hyödyntämistarpeita.  
 
Dokumentti on laadittu kaikille tahoille, jotka sekä tuottavat että hyödyntävät asiakastietoa, ohjaa-
vat tiedon hyödyntämistä tai tuottavat palveluja hyödyntämisen tueksi. 
 

 
Kuva 2 Toimintaympäristö 

Tämä arkkitehtuuridokumentti on syntynyt kahdessa vaiheessa. Keväällä 2016 arkkitehtuuria laadit-
tiin sote-tietojen tietoturvallisen hyödyntämisen lain valmistelun tukena. Tuolloin työssä painottui 
kertaluonteinen tiedon hyödyntäminen. Vuoden 2017 aikana arkkitehtuurin kehittämistä jatkettiin 
painottaen SOTE-uudistuksen tarpeita. Kevään aikana pidettiin neljä työpajaa, joiden pohjalta laa-
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dittiin erityisesti jatkuvaluonteiseen tiedon hyödyntämiseen liittyviä malleja. Painopisteenä oli eri-
tyisesti SOTE-toimijoiden tiedolla johtaminen sekä valtakunnalliset ohjauksen ja valvonnan tarpeet.  
 

2.1 Määritelmiä 
 
• Asiakastieto on lain mukaan salassa pidettävää henkilötietoa, joka on tallennettu sosiaali- ja 

terveydenhuollon tai etuuskäsittelyn asiakassuhteessa asiakasrekisteriin. 
• Rekisteritieto on henkilötietoa, joka on tallennettu viranomaisen tai yksityisen palvelunantajan 

henkilörekisteriin sen omiin käyttötarkoituksiin. 
• Henkilötieto on sellaista henkilötietolain (523/1999) 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettua rekisteriin 

tallennettua tietoa, joka voidaan tunnistaa rekisteröityä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan 
yhteisessä taloudessa eläviä koskevaksi.  

• Anonyymi tieto on tietoa, jota ei voida yhdistää henkilöön. 
• Pseudonymisoitu tieto on koodattua tietoa, joka on mahdollista yhdistää henkilöön koodaus 

purkamalla.   
• Aggregoitu tieto on anonyymiä summatason tietoa. 
• Rekisteritietojen ensisijainen käyttötarkoitus on sellainen henkilötietolain 6 ja7 §:n mukainen 

käyttötarkoitus, johon henkilötiedot on alun perin rekisteriin tallennettu. 
• Rekisteritietojen hyödyntäminen on rekisteritietojen käsittelyä tämän lain mukaisessa muussa 

käyttötarkoituksessa kuin ensisijaisessa käyttötarkoituksessa.  
• Tietojohtaminen on tiedon hyödyntämistä palvelunantajan asiakas-, palvelu- ja tuotantoproses-

seissa toiminnan, tuotannon ja talouden ohjauksen, johtamisen ja päätöksenteon tukena 
• Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisohjaus on kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon 

viranomaisten lainsäädäntöön perustuvaa alan toimijoiden ohjausta, joka pohjautuu tarkoituk-
seen koottuihin rekisteri- ja tilastotietoihin taikka tietoihin, jotka on yksittäistapauksessa saatu 
ohjaus- tai valvontatehtävää varten. Viranomaisohjausta kutsutaan myös palvelujärjestelmän oh-
jaukseksi. 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisvalvonta on kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon 
viranomaisten lainsäädäntöön perustuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja 
toimintayksiköiden valvontaa 

• Tietovaranto on erityyppisten ja erilaisten tietojen (rakenteinen, ei-rakenteinen, henkilötieto, 
pseudonymisoitu tieto, aggregoitu tieto, koostettu tieto) kokoelmia. Tietovaranto on tietoarkki-
tehtuuriin liittyvä tietojen loogista kokonaisuutta kuvaava käsite. 

• Tietovarasto on teknologiseen ratkaisuun liittyvä käsite. Sillä tarkoitetaan järjestelmää, johon 
voidaan tuottaa määrittelyprosessin avulla rakenteista tietoa. Sinne rakennetaan usein määritte-
lyprosessin avulla automaattiset latausprosessit useista tietolähteistä laajojen tietomassojen tal-
lentamiseksi yhteiseen paikkaan. Tietovaraston tietoon voidaan luoda analysointi- ja raportointi-
työkaluilla monipuolisia näkymiä. Usein arkikielessä puhutaan tietovarastoista, kun tarkoitetaan 
tietovarantoa.  

• Tietoallas on sekin teknologiseen ratkaisuun liittyvä käsite. Sillä tarkoitetaan tietojen vastaanot-
to- ja käsittelyalustaa, jolla voi käsitellä kaikenlaisia (rakenteisia ja ei-rakenteisia) tietoja. Myös 
tätä käsitettä usein käytetään epätarkasti tietokokonaisuuksien kuvaamiseen. Tässä dokumentis-
sa on täsmennetty käsitteitä siten, että teknologisesta ratkaisusta puhuttaessa on käytetty käsitet-
tä tietoallas, kun taas tällaisesta vielä mahdollisesti vailla käyttötarkoitusta tallennetusta tietoko-
konaisuuksista on käytetty käsitettä raakatietovaranto. Käytännössä tietoon käsiksi pääseminen 
vaatii joko analytiikkaratkaisua tai tietovarastoa, joka rakennetaan tietoaltaan päälle.  
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2.2 Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä 
 
Tämä kokonaisarkkitehtuurikuvaus on osa terveyden ja hyvinvoinnin kohdearkkitehtuuria ja liittyy 
keskeisesti sosiaali- ja terveydenhuollon osa-aluearkkitehtuuriin (SOTE KA), mutta arkkitehtuurilla 
on vaikutusta kaikkiin muihinkin kohdealueen osa-alueisiin. Arkkitehtuurissa on huomioitu muiden 
osa-alueiden vaikutus henkilön terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden tiedon tuottami-
sessa. Arkkitehtuurilla on merkittävä vaikutus maakuntien ja sote-palvelunantajien arkkitehtuuriin, 
lisäksi arkkitehtuuri vaikuttaa hallinnonalan virastojen ja laitosten arkkitehtuuriin sekä ministeriön 
arkkitehtuuriin. Maakunnat, virastot, laitokset ja ministeriö kuuluvat asiakastiedon hyödyntäjiin. 
Arkkitehtuurilla on liittymä Koulutus-, tiede ja kulttuuri -kohdealueen kokonaisarkkitehtuuriin sekä 
alueelliseen maakuntien viitearkkitehtuuriin.  
 
Asiakastiedon hyödyntäminen liittyy terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kaikkiin ydin- ja tuki-
prosesseihin: 

Kuva 3 Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuurin rakenne ja tämän arkki-
tehtuurin vaikutus 

Terveyden ja hyvinvoinnin ydinprosesseja ovat: 
• Yksilöiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä toimeentulon turvaaminen 
• Väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen ja elinolojen parantaminen 

 
Terveyden ja hyvinvoinnin tukiprosesseja ovat: 

• Johtaminen ja ohjaus 
• Seuranta ja tilastointi 
• Luvat ja valvonta 
• Tutkimus ja kehitys 
• Muutoksenhaku 

 
Kohdealueen prosessit on kuvattu dokumentissa Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen  
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kokonaisarkkitehtuuri1. 

 
 Kuva 4 Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen prosessikartta 

Tavoitearkkitehtuuria on kuvattu soveltaen julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurimenetelmää 
(JHS 179 suositus) ja STM:n kokonaisarkkitehtuuriohjeistusta. Kuvauksissa on hyödynnetty kohde-
alueen yhteisiä ja SOTE KA:n kuvauksia. 
 
Arkkitehtuurikuvaus on kuvattu kaikille tahoille, jotka sekä tuottavat että hyödyntävät asiakastietoa, 
ohjaavat tiedon hyödyntämistä tai tuottavat palveluja hyödyntämisen tueksi. Kuvauksia hyödynne-
tään asiakastiedon tietoturvallista hyödyntämistä koskevassa lainsäädäntötyössä. Arkkitehtuuriku-
vaus kattaa JHS 179-suosituksen karttaan vaalean ruskealla (pääosin ensimmäisessä vaiheessa vuo-
den 2016 aikana tehdyt) ja vaalean vihreällä (toisessa vaiheessa vuoden 2017 aikana tehdyt tai mer-
kittävästi päivitetyt) värillä merkatut kuvaukset:   
 

1 Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri 2016 www.avoindata.fi 
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 Kuva 5 Kokonaisarkkitehtuurikuvaukset 
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3 Periaatteellinen taso 

3.1 Rajaukset ja reunaehdot 
 
Tätä kokonaisarkkitehtuurikuvausta on kevään 2017 aikana painotettu ensimmäisen version periaa-
te-, toiminta- ja tietoarkkitehtuurista kohti tarkempaa tieto- ja tietojärjestelmäarkkitehtuuria. Lähtö-
kohtana on ollut jäsentää tavoitearkkitehtuuria, joka tukee tiedon erilaista hyödyntämistä yhtenäisil-
lä toimintatavoilla ja prosesseilla huomioiden tietosuoja ja tietoturva. Vuoden 2017 päivityksen 
yhteydessä arkkitehtuuriin on nostettu sote-uudistuksen vaatimia elementtejä palveluiden järjestä-
misestä vastaaville maakunnille ja palveluntuottajille. 
 
Periaatteellisen tason kuvauksissa painotusta on lisätty arkkitehtuuriperiaatteisiin sekä kehittämis-
vaatimuksiin. Muutoksia lainsäädännössä ja strategioissa on kevyesti päivitetty kevään 2017 aikana. 
  
Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tuottaman asiakastiedon lisäksi tavoitetilan kuvauk-
sissa on otettu huomioon laatu- ja kustannustietojen merkitystä palvelujärjestelmän ohjauksessa 
sekä henkilön omien terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntämistä huomioimalla henkilön omat 
tahdon ilmaukset ja mahdollisuus hyödyntämisen seurantaan. 
 
Kuvauksissa on pyritty huomioimaan kevään 2017 suunniteltuja muutoksia koskien sote-
palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuita sekä kuntien roolia terveyden ja hyvinvoinnin edistäjä-
nä. 
 
Lisäksi selkeytetään eri tietovarantojen roolia hyödyntämisen näkökulmasta. Tämä kuvaus kattaa 
tietosisältöjen vaatimuksia vain hyvin yleisellä tasolla. Lähtökohtana on, että jatkossakin tarvitaan 
vertailutietoa, tilastotietoa, indikaattoreita hyödynnyttäväksi eri toimijoiden johtamisen ja toiminnan 
ohjaamisen tarpeisiin, mutta tiedon pitäisi muodostua kertakirjaamisen periaatteella ja seurattava 
tieto määritellään yhteisesti eri toimijoita hyödyttäväksi KUVA-mittareiden ja SOTE-tietopakettien 
avulla. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on perustanut THL:n avulla kustannus- ja vaikuttavuustietoryhmän, 
joka on koonnut sosiaali- ja terveydenhuollon tietotarpeista kansallisen ja maakunnallisen ohjauk-
seen tarvitsemat indikaattoritiedot (ns. KUVA-mittarit). Nämä koostuvat ensimmäisessä vaiheessa 
tietopohjaltaan lakiperusteiseen tai vakiintuneeseen tiedontuotantoon, joka on riittävän standardoitu 
vertailtavuuden mahdollistamiseksi. Toisessa vaiheessa mukaan on tarkoitus ottaa tarkan kustannus-
hyötöarvioinnin jälkeen sellaiset uudet mittarit, joihin ei vielä ole tietotuotantoa käynnissä. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Sitra ovat työstäneet kansallisen ja maakuntien sote-ohjauksen 
tietojohtamisen työkaluiksi SOTE-tietopaketit. Ne jakaantuvat ikäpainotteisiin, kohdennettuihin l. 
asiakkaan erityistarpeeseen perustuviin, kaikille asiakkaille suunnattuihin, muihin tietopaketteihin 
sekä kansallisiin tukipaketteihin. SOTE-tietopaketit ovat kokonaisuutena vertailtavissa maakunnit-
tain ja valtakunnallisesti eli sisällöt ja laskentamallit ovat yhteneviä. Asiakkaat tulee saada yhden 
henkilötunnuksen periaatteella eli niin, että kukin asiakas lasketaan paketeittain tuloksiin vain ker-
ran, vaikka hän olisikin käyttänyt useampia eri palveluja. Maakunnalliset paketit ovat järjestäjän 
vastuulla, kun taas kansallisten pakettien palvelut järjestetään ja koordinoidaan valtakunnallisesti. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista kokonaisarkkitehtuuria kehitetään STM:n uudessa 
digitaalisuus ja tiedonhallinta -yksikössä sekä THL:ssä. Alueellisia tavoitearkkitehtuureja kehite-
tään UNA- ja  Apotti-hankkeessa. THL:n tietopohja-hankkeessa selvitellään nykyisten terveyden-
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huollon valtakunnallisten henkilörekistereiden ja sosiaalihuollon rekistereiden tiedon tuottamista 
Kanta-palveluiden avulla. 
 

3.2 Lainsäädäntö 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen lainsäädännön kokonaisuus on laaja ja asiakastiedon hyö-
dyntämisestä säädetään eri näkökulmista. Kohdealuetta koskeva lainsäädännön analyysi on tehty 
koko kohdealutta kuvaavassa kokonaisarkkitehtuurikuvauksessa.  
 

 
Kuva 6 Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen lainsäädännön kokonaisuus 

 
Asiakastiedon hyödyntämistä koskeva lainsäädäntö on muuttumassa. Tarkoituksena on laatia yhte-
näinen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käsittelyä ja hyödyntämistä ohjaava lainsäädäntökoko-
naisuus. Siihen sisältyy myös EU:n tietosuoja-asetuksen ja -direktiivin kansallinen toimeenpano. 
 
Sosiaalihuollon nykyinen tiedonkeruu perustuu lakiin sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä-
miskeskuksen tilastotoimesta (409/2001). Lakia kutsutaan myös Stakesin tilastolaiksi. 
 
Terveydenhuollon laitos- ja avohoidon tiedonkeruu perustuu lakiin (556/1989) ja asetukseen 
(774/1989) terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä. 
 
Edellä mainitut lait tullaan korvaamaan laeilla: 

• Laki sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisesta hyödyntämisestä  
• Uusitulla lailla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 

 
Säädösvalmistelulla on yhteys asiakastietolain eli sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säh-
köisestä käsittelystä annettuun lakiin ja asiakastietolakiin, jonka nykyisessä versiossa on säädetty 
asiakastietojen tuottamisesta palvelun antajan omaan suunnitteluun, johtamiseen ja tilastointiin. 
Säädösvalmistelulla on myös merkittävä yhteys sote-uudistukseen eli sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämislain lainsäädäntötyöhön. Tietoturvallisen hyödyntämisen lakia tarvitaan, että maakunta 
voi onnistua hoitamaan tulevat tehtävänsä palveluiden järjestäjänä.  

  
  

Säteily- ja ydinturvallisuuden lait

Tutkimusta koskevat lait

Kohdealueen organisaatioiden toimin   

 

  

Ympäristöterveyden  

Sosiaalihuollon lait Terveydenhu   

Hallintoa koskevat yleislait Yksilön asemaa koskevat lait

Perustusla

   

Lääkealan lait

  
 

    

    

Valvontaa kos  
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Lainsäädäntötyön yhteydessä tullaan täsmentämään mm. biopankkilakia. 
 
Euroopan tietosuoja-asetus, kliinisiä lääketutkimuksia koskeva asetus sekä julkisuuslain uudistus 
huomioidaan lainsäädäntötyössä. 
  

 
Kuva 7 Korvattavat, uudet ja muuttuvat lait 

 

3.3 Strategiat 
 
Lainsäädännön uudistustyöllä tuetaan kansallista strategista tavoitetta siirtää kehittämistyön paino-
pistettä tiedon keräämisestä ja siirtämisestä tiedon hyödyntämiseen. Tieto hyvinvoinnin ja uudistu-
vien palveluiden tukena – Sote–tieto hyötykäyttöön strategian tavoitteena on, että tietoa voidaan 
hyödyntää henkilökohtaisessa hyvinvoinnissa, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, potilas- ja 
asiakastyössä, sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisessa ja ohjaamisessa sekä valvonnassa. Tutki-
muksen lisäksi tuetaan innovaatio- ja elinkeinotyötä sekä hoidon ja menetelmien kehittämistä. 
Tietojen tietoturvallista hyödyntämistä ohjaava lainsäädäntö on edellytys tiedon laajemmalle hyö-
dyntämiselle. Lisäksi tarvitaan yhteisiä toimintamalleja, prosesseja ja palveluja takaamaan tiedon 
hyödyntämisen edellytykset käytännössä.  
 
Kohdealueen toimintaa ohjaa vahvasti joukko sekä hallinnonalan että laajemmin koko julkisen hal-
linnon strategioita ja linjauksia. Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 on sosiaali- ja terveysministeriön 
strategia. Strategian tavoitteena on sosiaalisesti kestävä yhteiskunta, jossa ihmisiä kohdellaan yh-
denvertaisesti, varmistetaan kaikkien osallisuus sekä edistetään jokaisen terveyttä ja toimintakykyä. 
Tätä strategiaa ollaan parhaillaan uudistamassa. 
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Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian tavoitteena on terveysalojen inves-
tointien ja talouskasvun aikaansaaminen. Tutkimustoiminnan tuloksena syntyy innovaatioita ja 
kaupallisia ratkaisuja sekä terveystoimialan kasvuyrityksiä. 
 
Hallitusohjelma. Sipilän hallituksen hallitusohjelma ohjaa toimintatapojen uudistamista digitalisaa-
tion hyödyntämisen, kokeilujen ja normien purkamisen kautta. Asiakastietojen hyödyntämisen te-
hostaminen edistää kokeiluluonteista käyttäjälähtöisten palveluiden kehittämistä.   
 
Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena - Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan digi-
talisaatiolinjaukset 2025 -julkaisussa on keskeiset linjaukset, jotka huomioidaan, kun hallinnonalan 
palveluja ja toimintoja digitalisoidaan2. Hallitusohjelman tavoitteena on myös hallinnon sisäisten 
prosessien tehostaminen, jota tukee tiedon hyödyntämisen yhteinen lupamenettely – yhden luukun 
palvelut - ja prosessia tukevat tietojärjestelmäpalvelut. 
 
Hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus siirtää vastuun sosiaali- ja terveydenhuollosta 
kunnilta maakunnille. Uudistuksen tavoitteena on hyvinvointi- ja terveyserot kaventuminen ja kus-
tannusten hallinnan paraneminen. Uudistus lisää kansalaisten valinnanvapautta ja muuttaa rahoituk-
sen yksikanavaiseksi. Tavoitteena on monipuolistaa tuotannon tapoja ja varmistaa ICT:n, digitali-
saation ja hyvien käytäntöjen koordinaatio. Sote- ja maakuntauudistuksen keskeiset tavoitteet ovat 
parantaa iäkkäille, omais- ja perhehoitajille, lapsille ja perheille sekä osatyökykyisille tarkoitettuja 
palveluja, yhdistää palvelut asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi ja edistää terveyttä ja hyvinvointia 
sekä vähentää eriarvoisuutta3.  
 

3.4 Sidosarkkitehtuurit 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen arkkitehtuuri velvoittaa koko kohdealueen yhteisillä peri-
aatteilla sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen lisäksi ympäristöterveydenhuoltoa, työsuojelua ja 
sosiaaliturvaa sekä STM:n hallinnonalan laitoksia ja virastoja. 
  
Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri (SOTE KA) ohjaa henkilön sosiaali- ja tervey-
denhuoltoon liittyvien tietojen tuottamista, hallintaa ja hyödyntämistä. Pääpaino on tiedon ensisi-
jaista käyttöä edistävien tietojärjestelmäpalveluiden ja tietoarkkitehtuurin kehittämisessä.  
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista kokonaisarkkitehtuuria kehitetään Sosiaali- ja terve-
ysministeriön (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kajakki-hankkeessa. Alueel-
lisia tavoitearkkitehtuureja kehitetään UNA-hankkeessa sekä Apotti-hankkeessa. 
 
VAKAVA-arkkitehtuuri ohjaa sote-palvelutuottajien ja alueellisen johtamisen yhtenäistä arkkiteh-
tuuria, tiedon tuottamista ja hyödyntämistä. Myös Valtiovarainministeriön ohjaamalla maakuntien 
viitearkkitehtuurilla on vaikutusta alueelliseen sote-arkkitehtuuriin. 
 
Sosiaaliturvan kokonaisarkkitehtuuri (SOTU KA) ohjaa henkilön sosiaaliturvan etuuksiin liittyvää 
tiedon tuottamista, hallintaa ja hyödyntämistä. Asiakastiedon hyödyntämisen yhteydessä tietoja 
halutaan liittää mm. Kelan etuustietoihin sekä eläketurvaa ja työttömyysturvaa koskeviin tietoihin.    
 

2 Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena - Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan 
digitalisaatiolinjaukset 2025 http://verkkojulkaisut.valtioneuvosto.fi/stm/zine/2/cover  
3 Sote- ja maakuntauudistus sekä hallituksen kärkihankkeet 2017 www.stm.fi/hankkeet  

                                                 

http://verkkojulkaisut.valtioneuvosto.fi/stm/zine/2/cover
http://www.stm.fi/hankkeet
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ISAACUS - Terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemin kokonaisarkkitehtuuri kehittää yhteisiä infra-
struktuuri-, tietojärjestelmä- ja asiantuntijapalveluja, joilla edistetään tiedon tietoturvallista hyödyn-
tämistä ja keskitetyn lupapalvelun tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönottoa. Isaacuksen arkkitehtuu-
ri ohjaa erityisesti kertaluonteisen sote-tiedon hyödyntämistä. 
 
Arkaluonteisen tiedon tutkimuskäytön kokonaisarkkitehtuurissa on määritelty tiedon tietoturvallista 
hyödyntämistä ja tarvittavia palveluja tutkimuskäytön näkökulmasta. Samat palvelut, toimintamallit 
ja tietojärjestelmäpalvelut ovat hyödynnettävissä laajemminkin muussakin tiedon hyödyntämisen 
kehittämisessä. 
 
THL on sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten rekisterien rekisterinpitäjä ja tuottaa sosiaa-
li- ja terveydenhuollon tilastoja ja vertailutietoa. Tämä kokonaisarkkitehtuuri huomioi THL:n nyky-
arkkitehtuurin ja ohjaa THL:n kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä asiakastiedon hyödyntämisen 
osalta. Tavoitearkkitehtuuri on linjassa THL:n datapolitiikan kanssa ja tukee THL:n omaa tutkimus-
työtä sekä tiedon tietoturvallisen hyödyntämistä tukevan tietotuotannon kehittämistä.    
 

3.5 Arkkitehtuuriperiaatteet 
 
Kevään 2017 aikana julkishallinnon yhteisistä kokonaisarkkitehtuuriperiaatteista ja digitalisaation 
periaatteista johdettiin tietoturvalliseen hyödyntämiseen seuraavat sovelletut arkkitehtuuriperiaat-
teet. 
 
Periaate Kuvaus 
Varmista asiakaslähtöisyys ja kansa-
laisten yhdenvertaisuuden toteutumi-
nen 

Arkkitehtuuri rakennetaan tiedon toissijaiskäytön eli tut-
kimus, innovaatiotoiminta, opetus ja valvonta tarpeista 
lähtien. Kansalaisille tarkoitetuissa palveluissa otetaan 
huomioon erilaiset valmiudet ja mahdollisuudet hyödyn-
tää palveluita. 

Mahdollista palveluiden laadun, kus-
tannus-vastaavuuden ja vaikuttavuu-
den seuranta 

Tiedon kerääminen ja tallentaminen tulee toteuttaa siten, 
että palveluiden seuranta, johtaminen ja ohjaus ovat 
mahdollista kaikilla tasoilla yhtenäisellä tietopohjalla 
palvelutuotannosta niiden valtakunnalliseen ohjaamiseen. 

Yhdenmukaista prosesseja seurannan 
kannalta riittävälle tasolle 

Toiminnan sekä tiedon keruun, tallettamisen, käsittelemi-
sen ja julkaisemisen prosessit tulee harmonisoida siten, 
että toissijaiskäytöllä on yhtenäinen tietopohja ja tulokset 
ovat tarpeellisilta osin vertailukelpoisia. 

Käytä valtakunnallisia tietorakenteita Yhtenäiset valtakunnalliset tietorakenteet mahdollistavat 
tiedonkeruun yhdenmukaistamisen ja päällekkäisen kir-
jaamisen minimoinnin sekä tietoaineistojen yhteensopi-
vuuden. 

Käytä kaikille yhteisiä tietovarantoja Tietojen toissijaiskäyttö perustuu yhteisiin alueellisiin ja 
valtakunnallisiin tietovarantoihin. 

Huolehdi tiedon koko elinkaaresta Tietojen oikeellisuudesta, eheydestä, tietosuojasta ja saa-
tavuudesta huolehditaan niiden elinkaaren päästä päähän. 

Kerää uutta tietoa vain kerran Eri toimijat sitoutuvat kysymään uutta tietoa vain kerran, 
ja tiedon ollessa jo toisen viranomaisen keräämää se hae-
taan kyseisen viranomaisen tietovarannoista. 
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Huolehdi tiedonkeruun kustannuste-
hokkuudesta 

Tietojen keruun kustannuksia tulee arvioida suhteessa 
siitä saataviin hyötyihin ja keruumenetelmiä kehittää 
kustannusten optimoimiseksi. 

Tuo mahdollisimman paljon tietoa 
avoimesti saataville 

Kerran kerättyä tietoa pyritään tuomaan mahdollisimman 
laajasti hyödynnettäväksi, ja tietoa avataan niin paljon 
kuin tietosuoja- ja salassapitovaatimukset sallivat. 

Mahdollista saman tiedon hyödyntä-
minen useisiin käyttötarkoituksiin 

Kerran kerättyä tietoa hyödynnetään alkuperäisen lisäksi 
muihin käyttötarkoituksiin lainsäädännön sallimissa ra-
joissa, ja monikäyttöisyys tulee ottaa huomioon jo kerät-
tävän tiedon määrittelyssä. 

Varmista tietojärjestelmien helppo-
käyttöisyys 

Varmista tietoa syöttävien ja käyttävien henkilöiden tie-
tojärjestelmien helppokäyttöisyys, esteettömyys, tietojen 
kertakirjaaminen ja hyödyntämisen helppous. 

Rakenna valtakunnallisen ekosys-
teemin päälle 

Päällekkäisten ratkaisujen minimoimiseksi hyödynnetään 
valtakunnallisia tietojärjestelmiä ja rajapintoja. 

Rakenna modulaarinen arkkitehtuuri Mahdollista tietojärjestelmien joustavuus ja elinkaaren 
hallinta modulaarisilla ratkaisuilla. 

Käytä ajantasaisia teknologioita Käytä yleisesti tunnettuja sekä luotettavaksi todettuja 
teknologioita ja vältä vanhentuneita tai elinkaarensa lop-
pupäässä olevia ratkaisuja. 

Noudata yhteisiä standardeja Hyödynnä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti määritel-
tyjä tai yhteisesti sovittuja standardeja tiedon keruussa ja 
julkaisemissa, teknisissä rajapinnoissa sekä tietoformaa-
teissa. 

Suunnittele tietosuoja ja tietoturva 
yhtenäiseksi  

Suunnittele yhteiset tietosuojan ja tietoturvan käytännöt 
ja tekniset ratkaisut koko tiedon elinkaaren ajaksi, tiedon 
turvaluokitusten mukaisesti. 

Taulukko 1 Arkkitehtuuriperiaatteet 

Arkkitehtuuriperiaatteista ja toimijoiden tarpeista on johdettu kehittämisvaatimukset, jotka on avat-
tu kappaleessa 3.7. 
 

3.6 Tietoturva ja tietosuoja 
 
Sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisesta hyödyntämisestä säädettävän lain tavoitteena on luoda 
lainsäädännölliset ja rakenteelliset edellytykset sille, että henkilötietoja, jotka on tallennettu sosiaa-
li- ja terveydenhuollossa sekä alan viranomaisten etuuskäsittelyssä taikka ohjaus-, valvonta-, tutki-
mus- ja tilastotarkoituksessa, voidaan hyödyntää joustavasti ja tietoturvallisesti laissa säädettävissä 
hyödyntämistarkoituksissa. Yhtenäisellä toimintamallilla pyritään turvaamaan luottamuksensuojaa 
ja yksityiselämän suojaa huomioiden 25.5.2018 voimaan tulevan EU-tietosuojan lainsäädäntöuudis-
tuksen. 
 
Laissa mahdollistettujen hyödyntämismahdollisuuksien lisäksi henkilö voi itse antaa luvan omien 
terveys- ja hyvinvointitietojensa hyödyntämiseen. Tiedon luovutus perustuu voimassa olevien luo-
vutussääntöjen mukaisesti. 
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Tietosuoja: 
Tietoja hyödynnetään pääsääntöisesti anonymisoituna, pseudonymisoituna tai summatason tietona. 
Anonymisoitua henkilötietoa ei voida yhdistää henkilöön. Pseudonymisoitua koodattua tietoa on 
mahdollista yhdistää erillään säilytettävän koodiavaimen avulla.  Tiedon hyödyntämien edellyttää 
tietoturvallista tiedon käsittelyä tiedon luovutuksen, keräämisen, käsittelyn ja hyödyntämisen ja 
arkistointivaiheen aikana. 
 
Luottamuksellisuus: 
Vaatimus tiedon hyödyntämisen läpinäkyvyyteen ja jäljitettävyyteen liittyy luottamuksensuojaan. 
Rekisterinpitäjät raportoivat tiedon käsittelystä ja käytöstä rekisteriselosteissa ja vapaaehtosilla tie-
totilinpäätöksillä. Tiedon luovutuksista hyödyntämistarkoituksiin kirjataan. Viranomaiset valvovat 
tiedon hallintaa ja hyödyntämistä. Henkilön on mahdollista saada tietoa, mihin häneen liittyviä hen-
kilötietoja on luovutettu.  
 
Tiedon käyttösuunnitelmalle voidaan suorittaa eettinen arviointi lupaviranomaisen tai tiedon hyö-
dyntäjän aloitteesta. Käyttölupien käsittelyltä vaaditaan tietoturvallista ja luottamuksellista käsitte-
lyä. 
 
Tietoturvalliset tietojärjestelmäpalvelut: 
Rekisterinpitäjät vastaavat tiedon luovuttamisesta tietoturvallisilla rajapinnoilla. Tietoaineiston 
koostaminen eri tietolähteistä ja kertaluontoinen hyödyntäminen tapahtuu tietoturvallisessa käyt-
töympäristössä. Tietoaineiston yhdistämisessä tiedot ovat tunnisteellisia, mutta aineisto anonymi-
soidaan, pseudonymisoidaan tai summataan ennen luovutusta hyödyntäjän käyttöön, ellei tunnis-
teellinen käyttö ole lakisääteistä viranomaistoimintaa. Pseudonymisoituun aineistoon liittyvät koo-
diavaimet säilytetään erillään ja koodiavainten mahdolliset avaamiset merkitään lokiin. Tiedon 
hyödyntäminen tunnisteellisena edellyttää erillistä perustelua käyttölupahakemuksessa.  
 
Kertaluontoiseen tiedon hyödyntämiseen liittyvä tietoaineiston analysointi tehdään viranomaisten 
ylläpitämässä tietoturvallisessa käyttöympäristössä. Tiedon hyödyntäjällä on henkilökohtainen käyt-
töluvan mukainen käyttöoikeus aineistoon ja tarvittaviin tietojärjestelmäpalveluihin. Käyttöympä-
ristön hyödyntäminen edellyttää tunnistautumista. Jatkuvaan hyödyntämiseen tietojen koostamista 
voidaan tehdä muihinkin ympäristöihin, kunhan se on lain käyttötarkoituksen mukaista ja tarvittaes-
sa sille on haettu ja saatu lupaviranomaiselta lupa. 
 
Tunnisteellisen tiedon käsittely muussa kuin viranomaisten ylläpitämässä käyttöympäristössä (jat-
kuvaluontoinen hyödyntäminen) edellyttää sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan asiakastietolain 
mukaista tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset täyttävää käsittelyä.  
  

3.7 Kehittämisvaatimukset ja tavoitteet 
 
Tietoja on perinteisesti kerätty valtakunnallisiin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilörekistereihin ja 
julkaistu virallisina tilastoina sekä hyödynnetty erityisesti tutkimustoiminnassa ja organisaatiokoh-
taisesti toiminnan seuraamisessa ja kehittämisessä. Hyödynnettävä tieto syntyy sosiaali- ja tervey-
denhuollon toimijoiden toimesta ja tietoa tulisi pystyä käyttämään pohjatietona myös sosiaali- ja 
terveydenhuollon organisaatioiden ja palvelujen kehittämisessä. Samaa tietoa on mahdollista hyö-
dyntää eri tarpeisiin lainsäädännön sallimissa puitteissa. 
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Uuden lainsäädännön tavoitteena on mahdollistaa asiakastiedon hyödyntäminen perusoikeudet tur-
vaavalla, teknologiariippumattomalla ja hallinnollisesti tehokkaalla tavalla. Tietoa voidaan hyödyn-
tää tutkimuksessa, johtamisessa, toiminnan kehittämisessä, valvonnassa ja innovaatiotoiminnassa. 
 
Nykytilan haasteiden kartoittamiseksi ja kehittämistarpeiden tunnistamiseksi on tehty raportti sosi-
aali- ja terveydenhuollon asiakastietojen toissijaisen käytön nykytilasta4. Työssä haastateltiin suuri 
joukko alan asiantuntijoita eri organisaatioista. Selvityksen mukaan nykytilan keskeisiä kehittämis-
tarpeita ovat: 
 

• Tietoa halutaan hyödyntää laajemmin ja nopeammin. Valtakunnallisiin rekistereihin ke-
rättävä tieto halutaan nykyistä paremmin hyödynnettäväksi myös tietoa tuottavissa organi-
saatioissa. Nykyinen erillinen kirjaaminen koetaan päällekkäiseksi työksi.  
 

• Sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvä tieto ei yksinään riitä. Potilas- ja asiakastietoon 
halutaan liittää henkilön elämäntilanteeseen liittyvää tietoa sekä palvelujen tuottamiseen liit-
tyvää prosessi- ja kustannustietoa. Tietoa tarvitaan yksilötasolla mahdollistamaan tietojen 
yhdistely eri tietolähteistä. Itse hyödyntämisvaiheessa ei ole tarvetta henkilön tunnistami-
seen. Samaa aineistoa on mahdollista hyödyntää erilaisiin käyttötarkoituksiin. 

 
• Tiedon hyödyntäminen on helpointa yhden organisaation sisällä. Tietojen hyödyntämi-

nen useasta organisaatiosta törmää käyttölupien ja aineistojen tuottamisen hitauteen ja kal-
leuteen sekä tietojen yhteensovittamisen haasteisiin. Yhteiset tietokäsitteet, -rakenteet ja 
koodistot ovat edellytyksiä tietojen hyödyntämiseen alueellisella ja valtakunnallisella tasol-
la. Määrittelytyö on aikaa vievää ja käyttöönotto tietojärjestelmissä on hidasta ja kallista.  

 
• Tiedon hyödyntämiseen tehdään päällekkäisiä ja kertaluonteisia ratkaisuja. Organisaa-

tiot joutuvat kehittämään omia tiedolla johtamisen ratkaisuja. Eri tutkimushankkeet hyödyn-
tävät samoja tietolähteitä, mutta tietopoimintoja tehdään tutkimushankekohtaisesti kerta-
luonteisesti ja tietoaineistojen saamiseen voi kulua kuukausia. Tietopoiminnan kalleus voi 
olla este tiedon hyödyntämiselle. 

 
• Kansallisen terveysarkiston – Kanta-palveluiden – hyödyntämiseen liittyy tarpeita ja 

odotuksia. Kanta-palvelut on kehitetty sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön, mutta Kanta-
arkistoihin kerättyä tietoja halutaan hyödyntää laajemmin ja rakenteisessa muodossa. Kantaa 
halutaan hyödyntää myös valtakunnallisten terveydenhuollon ja sosiaalihuollon rekisterei-
den tietosisällön tuottamiseen. Kantan tietojen laajempi hyödyntäminen vaatii oman arkki-
tehtuurinsa ja sen kehittämisen resursoinnin.  

 
• Tiedon hyödyntäminen on perinteistä. Ei-rakenteisen tiedon hyödyntämisestä ei ole vielä 

kokemuksia. Analytiikan hyödyntämistä on aloitettu. Digitaalisia palveluja on jo tarjolla ja 
niitä käytetään, mutta palveluiden vaikuttavauutta ei seurata. 
 

 
Keskeisiksi haasteiksi5 yhdenmukaisesti toimivan kokonaisuuden jalkauttamisessa esiin nostettiin 
edellisten lisäksi haasteet tietojen kirjaamiskäytäntöjen eroavaisuuksissa sekä tietojen luokittelujen 
ja käsitteiden tulkintaeroissa. Nykytilassa vaikka tiedot saataisiinkin yhdistettyä eri alueilta tai pal-

4 Asiakas- ja potilastietojen toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuurin nykytila, yhteenveto haastatteluista 2016 
www.innokyla.fi 
5 Sote-tietojen toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuurin, yhteenveto työpajoista 2017 www.innokyla.fi 
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veluntuottajilta, ne eivät ole vertailtavia ainakaan valtakunnallisesti kerättävien tietojen tai laature-
kisteritietojen ulkopuolella. 
 
Tavoitetilan edellytyksiä: 

 
• Asiakastieto on yhdenmukaista ja laadukasta. Eri lähteissä syntyvää tietoa voidaan yhdistel-

lä ja tiedosta voidaan tuottaa vertailukelpoista tietoa.  
 

• Tiedon tehokasta hyödyntämistä tuetaan yhtenäisillä toimintatavoilla ja palveluilla. Tarvitta-
essa luvan tietojen hyödyntämiseen saa yhdellä viranomaiskäsittelyllä. Lupapäätökset ja tie-
topoiminnat tuotetaan sovittujen palvelutasojen mukaisesti. Tiedosta on saatavilla metatietoa 
ja uudelleen hyödynnettävistä aineistoista saatavuustietoja.  

 
• Tietoturva ja tietosuoja huomioidaan tiedon hyödyntämisen kaikissa vaiheissa. 

 
• Tietojen hyödyntäminen johtaa taloudellisiin hyötyihin. Hyödyntämistä kehitetään hanke-

lähtöisesti tutkimuksilla ja kokeiluilla. Tiedon hyödyntäminen kehityshankkeissa on maksul-
lista. Hyödyntämiskelpoiset tulokset jalostetaan palveluiksi, tuotteiksi ja toimintamalleiksi.  
 

• Tiedon hyödyntäminen on läpinäkyvää. Henkilöstä tuotettuja terveys- ja hyvinvointitietoja 
voidaan hyödyntää viranomaistehtäviä laajemmin henkilön myöntämien suostumusten puit-
teissa. Tietojen hyödyntämiseen liittyvä päätöksenteko, luvat ja luovutukset rekisteröidään 
ja tiedon hyödyntämisestä on saatavissa julkista tietoa tietotilinpäätösten muodossa.  Tieto-
aineiston luovutus on jäljitettävää. Henkilön on mahdollista seurata, mihin suostumuksen 
alaisia tietoja on luovutettu.  
 

Tavoitetilan edellytyksiä ja keskeisiä haasteita taklaamaan tietoturvalliselle hyödyntämiselle laadit-
tiin arkkitehtuuriperiaatteet ja niistä edelleen johdetut kehittämisvaatimukset. Ne ryhmiteltiin vai-
kuttavien tasojen mukaan vuosille 2019 sekä 2025 seuraavissa taulukoissa. 
 
Vaikuttava taso Valmistuttava vuoteen 2019 mennessä 

Valtakunnallinen • Kehitä tiedon keruuta ja julkaisemista asiakaslähtöisesti 
• Kehitä toissijaiskäytölle yhteinen tietomalli ja tietorakenteet 
• Määrittele vastuut tietopohjan, tietojen käytön, mittariston ja raportoinnin 

ylläpidosta, kehittämisestä ja palveluista. 
• Määrittele 1. vaiheen ohjauksen mittarit olemassa olevista 
• Luo valtakunnalliset ohjauksen mittarit ja varmista yhtenäinen tietopohja 
• Varmista tiedonkeruun kustannustehokkuus 
• Tuota ja julkaise ajantasaista tietoa 
• Laadi valtakunnalliset lakisääteiset arviot, raportit, tilastot ja ennusteet 
• Mahdollista ajantasaiseen tietoon perustuva ennakoiva valvonta ja häly-

tykset poikkeamista 
• Mahdollista tiedon joustava hyödyntäminen tutkimukseen ja kehitykseen 

(mm. lupakäytännöt ja palveluoperaattori) 
Yhteistoiminta-
alue 

• Laadi kokonaisvaltainen toissijaiskäytön toimintamalli 
• Laadi yhteistoiminta-alueen kokonaisarkkitehtuuri valtakunnallisten ark-

kitehtuurilinjausten mukaisesti 
• Määrittele tiedonkeruun rajapinnat 
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Maakunta • Määrittele 1. vaiheen ohjauksen mittarit olemassa olevista 

• Laadi maakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri valtakunnallisten arkkiteh-
tuurilinjausten mukaisesti 

• Huolehdi prosessien ja kirjaamisen riittävästä yhdenmukaisuudesta 
• Rakenna palveluiden järjestämiselle yhtenäiset työkalut 
• Rakenna tuottajien seuranta- ja valvontajärjestelmät (mm. maakunnallinen 

tietovarasto) 
Tuottaja • Seuraa palvelujen asianmukaisuutta, asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä 

laatua 
• Tuota tietoa maakunnallisiin ja valtakunnallisiin tarpeisiin ja hyödynnä 

julkaistavaa tietoa  
• Kehitä kirjaamista alueellisten ja valtakunnallisten linjausten mukaisesti 
• Laadi kokonaisarkkitehtuuri hyödyntämällä valtakunnallisia ja maakun-

nallisia arkkitehtuurilinjauksia 
Taulukko 2 Kehittämisvaatimukset vuodelle 2019 

Vuoteen 2019 mennessä täytyy taulukon mukaisiin kehittämisvaatimukset olla ratkaistu, jotta sote-
uudistuksen on mahdollista onnistua. 
 
Vaikuttava taso Valmistuttava vuoteen 2025 mennessä  

Valtakunnallinen • Minimoi erilliset ja päällekkäiset tiedonkeruut ja -talletus sekä hallinnol-
linen taakka 

• Määrittele 2. vaiheen mittarit  
• Hyödynnä Kanta-palveluita tiedonkeruissa 
• Käytä yhtenäistettyjä tietorakenteita ja tiedonkeruun standardeja 
• Yhtenäistä tietojärjestelmäratkaisuja 
• Kehitä tehokkaat data-analytiikan ratkaisut kansallisen ja maakuntien so-

te-toiminnan ohjaamiseen ja valvontaan 

Yhteistoiminta-
alue 

• Mahdollista tietoaltaiden hyödyntäminen 
• Selkiytä tietoaltaiden rooli suhteessa valtakunnallisiin ja maakunnallisiin 

tietovarantoihin 
Maakunta • Määrittele 2. vaiheen mittarit  

• Hyödynnä vertailutietoa 
• Yhtenäistä maakunnallisia tietojärjestelmiä 
• Hyödynnä valtakunnallisia tietojärjestelmiä 
• Liity yhteistoiminta-alueen tietoaltaaseen 

Tuottaja • Kehitä palvelutuotannon tietojohtamista 
• Tee maakunnallinen ja valtakunnallinen vertailutieto helposti hyödynnet-

täväksi 
Taulukko 3 Kehittämisvaatimukset vuodelle 2025 

Vuoteen 2025 mennessä taulukon mukaistenkin vaatimusten tulee olla pääosin ratkaistu. Vaatimuk-
sista on koottu arkkitehtuuridokumentin loppuun kehittämispolku, jota avataan enemmän kappa-
leessa seitsemän. 
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4 Toiminta-arkkitehtuuri 
 
Sote-tietoa hyödynnetään monin eri tavoin ja eri sidosryhmien toimesta. Toiminta-arkkitehtuurin 
kuvauksilla on jäsennetty tiedon jalostamista ja erilaisia hyödyntämistapoja sekä toisaalta ryhmitel-
ty eri hyödyntämiseen liittyviä samanlaisia toiminallisuuksia ja niitä tukevia prosesseja. Tiedon 
tietoturvallinen hyödyntämiseen liittyy aina samankaltaisia alustavia prosesseja, vaikka hyödyntä-
minen itsessään jakaantuu jatkuvaluonteiseen ja kertaluonteiseen tiedon hyödyntämiseen.   
 
Toiminta-arkkitehtuurista on kuvattu keskeiset sidosryhmät, sidosryhmien välinen vuorovaikutus-
malli, prosessikartta ja prosessien välisiä toimintamalleja. 
  

4.1 Kokonaiskuva 
 
Tiedon hyödyntäminen on jaettu keskeisiin ydinprosesseihin tietotarpeesta sen hyödyntämiseen. 
 
Sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallinen hyödyntäminen on jakaantunut kuuteen pääprosessiin: 

• Tietotarpeiden määrittelyyn 
• Tiedon hankintaan ja tuottamiseen 
• Tiedon organisointiin 
• Tiedon säilyttämiseen 
• Tiedon jakamiseen ja julkaisemiseen 
• Tietoturvalliseen tiedon hyödyntämiseen  

 

 
Kuva 8 Ydinprosessit 

 
Tietoturvallinen tiedon hyödyntäminen koostuu jatkuvaluonteisesta tiedon hyödyntämisestä sekä 
kertaluonteisesta tiedon hyödyntämisestä.  

Tietotarpeiden

määrittely

Tiedon hankinta ja
tuottaminen

Tiedon organisointi

Tiedon

säilyttäminen

  

Määrittelyt, kehittämisvaatimukset

Raakadata

Jäsennelty ja luokiteltu tieto

    

 

  

Kehittämistarpeet

Tiedon poimintakriteerit

KehittämistarpeetKehittämistarpeetKehittämistarpeetKehittämistarpeet
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Jatkuvaluonteinen tiedon hyödyntäminen on tiedon hyödyntämistä eri sidosryhmien käyttötarkoi-
tuksiin. Pääkäyttötarkoitukset ovat johtamiseen, ohjaukseen ja valvontaan liittyviä. Tiedon tuotta-
minen sen hyödyntäjille on säännönmukaista, tietotuotantomaista ja mahdollisimman automatisoi-
tua. Hyödyntäjät saavat uutta ja päivittynyttä tietoa käyttöönsä sopimusten mukaisesti. Sopimus voi 
perustua lainsäädäntöön tai hyödyntämiseen myönnettyyn lupaan.  
 
Kertaluonteinen tiedon hyödyntäminen on hankeluonteista, perustuu hyödyntämissuunnitelmaan ja 
erikseen koostettavaan tietoaineistoon. Tehokasta kertaluonteista hyödyntämistä tuetaan yhtenäisillä 
tukiprosesseilla ja palveluilla. Lupaviranomainen myöntää luvan tiedon hyödyntämiseen, mikäli 
hyödyntäminen ei perustu lainsäädännön mukaiseen oikeuteen. Yleisimpiä käyttötarkoituksia kerta-
luonteiselle tiedon käytölle ovat tutkimus-, innovaatio-, kehitys- ja opetustoiminta. 
 
Molempien edellä kuvattujen tietoturvallisen tiedon hyödyntämisen prosessin mahdollistaa sitä 
edeltävät prosessit: 

• Tietotarpeiden määrittelyprosessi 
• Tiedon hankinta ja tuottamisprosessi 
• Tiedon organisointiprosessi 
• Tiedon säilyttämisprosessi 
• Tiedon jakamisen ja julkaisemisen prosessi 
 

Toisaalta tietoturvallinen tiedon hyödyntäminen mahdollistaa  
• Tiedon jakamisen ja julkaisemisen 
• Tiedon säilyttämisen 

 
Kaikista prosesseista syntyy myös kehitystarpeita tietotarpeiden määrittelyn suuntaan. 
 
Tavoitetilassa tiedon hyödyntäjä saa tarvittavat tukipalvelut keskitetysti yhden viranomaisen ”yhden 
luukun” palveluna, vaikka hyödyntämiseen tarvittaisiin eri toimijoiden palveluja kuten hyödyntä-
missuunnitelman arviointia ja käyttöluvan myöntämistä, tietopoimintoja rekistereistä ja tilapäis-
luonteista, mutta tietoturvallista tiedon käyttöympäristöä. 
 
Ydinprosessien tarkempi jäsennys on kuvattu prosessikartassa ja toimintamallissa kappaleissa 4.4 ja 
4.5. 
 

4.2 Sidosryhmät ja roolit 
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Sidosryhmäkarttaan on koottu keskeiset asiakastiedon tuottajat ja hyödyntäjät sekä tiedon hyödyn-
tämiseen liittyvät palvelun tuottajat ja tiedon hyödyntämistä ohjaavat ja valvovat viranomaiset. 
 
Sidosryhmäkartta kuvaa myös sidosryhmien rooleja. Yhdellä sidosryhmällä voi olla monta roolia. 
Valkoinen sidosryhmäelementin väri viittaa sellaiseen sidosryhmään, jota ei ole nykyisin olemassa, 
mutta jonka toimintaa on kuvattu kansallisissa strategioissa.   
 
Asiakastietoa hyödynnetään yhdistämällä siihen henkilön itsensä tai muiden viranomaisten ja orga-
nisaatioiden tuottamaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa.  
 

 
 Kuva 9 Keskeiset sidosryhmät ja roolit 

 
Kuvauksissa on käytetty yksittäistä sidosryhmää yleisempiä sidosryhmärooleja kuten rekisterinpitä-
jä, valvontaviranomainen ja tiedon hyödyntäjä. Tässä palveluoperaattori ja lupaviranomainen on 
pidetty erillisinä sidosryhminä. 
 

Tietoa tuottavia ja/tai hyödyntäviä sidosryhmiä

Ohjaavat ja hyödyntämisen palveluja  Henkilön rooleja

Valvonta- ja ohjau

SOTE-palvelunantaja

STM Palveluoperaattori

ETKHenkilö BiopankkiKunta

Tietosuojavaltuutetun
toimisto TSV

THL

 

Julkinen

SOTE-järjestäjä

(Maakunta)

SOTE-toteuttajaSOTE-tuottaja

SOTE-ammattihenkilöAsiakas Tietosuojavastaava

Huoltaja tai muu

laillinen edustaja

Itsenäinen

ammatinharjoittaja
Opettaja

Valvontaviranomainen

Lupaviranomainen

Kertaluonteisen tiedonhyö  

Tutkija

Asiakasvastaava

Kehittäjä

STM

Yhteistyökumppani

Yksityinen

SOTE-järjestäjä

Läheinen, omainen
tai muu tukihenkilö

 

SOTE-palvelun

järjestäjä

(Maakunta)
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Henkilö Henkilön rooleja asiakastiedon hyödyntämisessä 
Asiakas Palvelua hakeva, käyttävä tai palvelun kohteena oleva henkilö; sosiaali-

huollossa asiakas ja terveydenhuollossa potilas 
Huoltaja tai muu 
laillinen edustaja 

Voi edustaa henkilöä tietojen hyödyntämisen hallinnassa 

SOTE-
ammattihenkilö 

Terveydenhuollon ammattihenkilö on terveydenhuollon ammattihenkilös-
tä annetun lain (559/1994) 2 §:ssä tarkoitettu henkilö. Terveydenhuollon 
ammattihenkilöitä ovat kaikki laillistetut, luvan saaneet ja nimikesuojatut 
ammattihenkilöt. 
Sosiaalihuollon ammattihenkilöllä on oikeus toimia sosiaalihuollon tehtä-
vissä ja jolla useimmiten on sosiaalialan koulutus. Sosiaalihuollon amma-
tillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista on säädetty laissa 
(272/2005). 

Läheinen, omainen 
tai muu tukihenkilö 

Asiakkaana olevan henkilön hoitoon osallistuva henkilö, joka voi tuottaa 
ja käyttää asiakkaan hyvinvointi- ja terveystietoja.  

Itsenäinen amma-
tinharjoittaja 

Ammattihenkilö, joka toimii itsenäisesti SOTE-palvelunantajana.  

Tietosuojavastaava SOTE-palvelunjärjestäjän tai -tuottajan nimeämä henkilö, joka ohjaa, seu-
raa ja valvoo tietosuojaohjeiden noudattamista omassa organisaatiossaan 

Asiakasvastaava Toimii monia palveluita tarvitsevien asiakkaiden tukena ja koordinoi ko-
konaispalvelua 

Yhteistyökumppani Hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä henkilön ja palveluiden 
tietoja monialaisessa yhteistyössä viranomaisena tai muuna asiantuntijana. 

Opettaja Hyödyntää asiakastietoa sosiaali- ja terveydenhuollon opetustyössä 
 Taulukko 4 Henkilön roolit 

 

 
 

Henkilö  

SOTE-ammattihenkilöAsiakas

Huoltaja tai muu

laillinen edustaja

Itsenäinen

ammatinharjoittaja

Läheinen, omainen
tai muu tukihenkilö
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SOTE-palvelunantaja on yhteinen termi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun järjestäjinä, tuottaji-
na tai toteuttajina toimiville julkisen tai yksityisen sektorin organisaatioille tai itsenäisinä ammatin-
harjoittajille. 

 
 

Kuva 10 Organisaatio ja henkilö SOTE-palvelunantajana  

 
SOTE-
palvelunantaja Rooleja asiakastiedon hyödyntämiseen liittyen 
Julkinen SOTE-
palveluiden järjestä-
jä (Maakunta) 

Viranomainen, jonka velvollisuutena on huolehtia siitä, että asiakas saa lain 
ja viranomaisen päätöksen mukaan kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelun tai etuuden. Toimii rekisterinpitäjänä myös niille asiakastiedoille, 
joita sen toimeksiannosta palvelusetelin, maksusitoumuksen, ostopalveluso-
pimuksen tmv. järjestelyn perusteella tuotetusta ja toteutetusta sote-
palvelusta sitä toteutettaessa syntyy. 

Yksityinen SOTE-
järjestäjä 

Yksityinen palvelunantaja, jonka velvollisuutena on huolehtia siitä, että 
asiakas saa sopimuksen mukaisen palvelun. Toimii rekisterinpitäjänä myös 
niille asiakastiedoille, joita sen lukuun sopimuksen tmv. toimeksiannon pe-
rusteella tuotetusta ja toteutetusta sote-palvelusta sitä toteutettaessa syntyy. 

SOTE-tuottaja Organisaatio tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva henkilö, joka tuot-
taa SOTE-palveluja itse tai SOTE-järjestäjän kanssa tehdyn sopimuksen 
mukaan. 

SOTE-toteuttaja Taho, joka käytännössä vastaa SOTE-palvelun tuottamisesta asiakkaalle. 
 Taulukko 5 SOTE-palvelunantajan roolit 
 

Julkinen

SOTE-järjestäjä

(Maakunta)

Lakiin perustuva
vastuu
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Sidosryhmä Sidosryhmän rooli asiakastiedon hyödyntämisessä 
Sosiaali- ja terve-
ysministeriö, STM 

Vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta, ohjauksesta ja toimeen-
panosta. Osana valtioneuvostoa ministeriö toteuttaa hallitusohjelmaa, val-
mistelee lainsäädännön ja keskeiset uudistukset ja ohjaa uudistusten toteut-
tamista.  
Hyödyntää asiakastietoa ohjaustehtävässään. 

Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitos, 
THL 

THL on sosiaali- ja terveydenhuollon tilastoviranomainen ja nykyisten val-
takunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterien pitäjä. THL hyödyn-
tää asiakastietoa omassa tutkimustoiminnassaan ja myöntää tutkimuslupia 
omien rekisteritietojensa hyödyntämisen lisäksi muiden rekisterinpitäjien 
tietoihin. THL:n väestötutkimukset tuottavat väestön terveyteen ja hyvin-
vointiin liittyvää tietoa. 
THL tuottaa tietoa palvelujärjestelmän ohjaukseen ja johtamiseen, hyvin-
voinnin ja terveyden edistämiseen sekä valvonnan tarpeisiin. THL on sosi-
aali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ohjaava viranomainen sekä vastaa 
Kanta-palveluiden operatiivisesta kehittämisestä.  

Lupaviranomainen Asiakastiedon hyödyntämiseen liittyvien lupia käsittelevä ja myöntävä vi-
ranomainen. Luvan tiedon hyödyntämiseen voi myöntää myös rekisterinpi-
täjä tai tiedon luovuttaja. 

Palveluoperaattori Tiedon hyödyntämiseen liittyvien tietoturvallisen käyttöympäristön, käyttö-
palveluiden ja asiantuntijapalveluiden tuottaja.  

Eettinen toimikun-
ta 

Antaa lupaviranomaisen, rekisterinpitäjän tai hyödyntäjän pyynnöstä arvion 
tiedon hyödyntämisen eettisyydestä ja / tai hyödyntämisen arvosta. 

KELA Kanta-
palvelut 

Kelan Kanta-palveluita tuottava ja kehittävä yksikkö hoitaa terveydenhuol-
lon palvelujen antajien lukuun potilasasiakirjojen säilytystä ja käyttöä varten 
olevaa arkistointipalvelua sekä sen osana potilasasiakirjojen luovutusta var-
ten hakemistopalvelua ja potilaan tiedonhallintapalvelua. Kansaneläkelaitos 
hoitaa luovutuslokirekisterien säilytyksen osana arkistointipalvelua. Kan-
saneläkelaitos voi hoitaa osana arkistointipalvelua myös käyttölokirekisteri-
en säilytyksen. 

Lääkealan turval-
lisuus- ja kehittä-
miskeskus, Fimea 

Fimea toimii eettisenä arvioijana ja lupien myöntäjänä lääketutkimuksille. 

Kansainvälinen 
organisaatio 

Kansainvälisen sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan vertailu- ja tilastotie-
don sekä tietojärjestelmäpalveluiden tuottajia esim. OECD, WHO, EU. 

 Taulukko 6 Ohjaavat ja hyödyntämisen palveluja tuottavat sidosryhmät 
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Kertaluonteisesti tietoa hyödyntäjät voivat hyödyntää tietoja yhdestä tai useammasta rekisteristä, 
hyödyntää olemassa olevia aineistoja tai julkisesti saatavilla olevaa tietoa sekä yhdistää asiakastie-
toon muuta hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää tietoa. Hyödyntäminen voi perustua henkilön suos-
tumukseen, viranomaisen myöntämään lupaan tai laissa säädettyyn oikeuteen. 
 

Rooli Hyödyntäjän roolikuvausta 
Tutkija Asiakastietoja tutkimustoiminnassa hyödyntävä henkilö tai julkisen tai yksityi-

nen sektorin organisaatio esim. tutkimuslaitos, yliopisto, korkeakoulu, yrityk-
sen tutkimus- ja kehitysyksikkö. 

Kehittäjä Toiminnan, palveluiden, tuotteiden tai menetelmien kehittämiseen asiakastieto-
ja hyödyntävä julkisen tai yksityinen sektorin organisaatio, ryhmä tai henkilö. 

Innovaattori Asiakastiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia kehittävä organisaatio, ryh-
mä tai henkilö.  

 Taulukko 7 Kertaluonteisen tiedonhyödyntäjän rooleja 
 

 
 

Sidosryhmä Valvontaviranomaisen rooli asiakastiedon hyödyntämisessä 
Tietosuojavaltuu-
tetun toimisto, 
TSV 

Ohjaa, valvoo ja auditoi asiakastiedon hyödyntämisen prosessien tietosuojan 
säädösten mukaista toimintaa. 

Lääkealan turval-
lisuus- ja kehit-
tämiskeskus, 
Fimea 

Edistää väestön terveyttä ja turvallisuutta valvomalla lääkkeitä, veri- ja kudos-
tuotteita sekä kehittämällä lääkealaa. Fimea on potilastietoihin liittyvien lääki-
tystietojen hyödyntäjä. 

Valvontaviran-
omainen 

Valvoo sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholielinkeinon sekä ympäristöter-
veydenhuollon toiminnan asianmukaisuutta, sosiaali- ja terveydenhuollon, elin-
tarviketurvallisuuden, työsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ohjausta sekä 
käsittelee sosiaali- ja terveydenhuollon valituksia ja kanteluita.  Hyödyntää 
asiakastietoja sekä asiakirjoja. Dokumenttia kirjoittaessa ministeriö suunnitte-
lee valvontatoimen yhdistämistä yhteen muodostaen näin yhden valtakunnalli-
sen valvontaviranomaisen. 

 Taulukko 8 Valvonta- ja ohjausviranomaiset 
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Tässä huomioidut tietoa tuottavat ja/tai hyödyntävät sidosryhmät tuottavat sosiaali- ja terveyden-
huollon asiakastietoa tai terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa. 
 
Tiedon hyödyntäjät voivat hyödyntää tietoja yhdestä tai useammasta rekisteristä, hyödyntää ole-
massa olevia aineistoja tai julkisesti saatavilla olevaa tietoa sekä yhdistää asiakastietoon muuta hy-
vinvointiin ja terveyteen liittyvää tietoa.  
 
Taulukossa on kuvattu niitä sidosryhmiä, joiden roolia ei ole kuvattu aiemmissa taulukoissa. . Tie-
don tuottajia ei ole rajattu tässä lueteltuihin sidosryhmiin.  
 

Sidosryhmä Tietoa tuottavan ja hyödyntävän sidosryhmän rooli 
Kunta Kunnat ja kuntatoimijat tuottavat terveyttä ja hyvinvointia edistäviä 

palveluja. Kunta tuottaa kuntalaisten hyvinvointiin liittyvää tietoa ja 
hyödyntää alueellisella ja valtakunnan tasolla tuotettua asiakastie-
toon perustuvaa vertailu- ja tilastotietoa.  

Maakunta Maakunta toimii SOTE-palveluiden julkisena järjestäjänä. Lisäksi 
se omistaa erikoissairaanhoidon liikelaitoksen, joka toimii SOTE-
palvelunantajana. Maakunnat toimivat erityisesti tiedon hyödyntäji-
nä omiin palveluntuottajiinsa nähden, mutta myös tiedon tuottajina 
valtakunnalliselle sote-palvelujärjestelmän ohjaajaan nähden. 

Väestörekisterikeskus, VRK VRK ylläpitää väestötietojärjestelmää yhdessä maistraattien ja kun-
tien kanssa. Väestötietojärjestelmän tietojen rekisteröinti perustuu 
kansalaisten ja viranomaisten lakisääteisiin ilmoituksiin. Järjestel-
män tietoja käytetään asiakastietojärjestelmien henkilötietojen mas-
ter-tietovarantona. Asiakastietojen hyödyntämisen yhteydessä hen-
kilön tietoja voidaan täydentää väestötietojärjestelmän perhesuhde-
tiedoilla, asuinpaikkatiedoilla, kuolemansyytiedolla. 

Tilastokeskus Tilastoviranomainen. Tuottaa sosioekonomista tietoa ja kuoleman-
syytietojen rekisterinpitäjä. Tilastokeskus hyödyntää asiakastietoa. 

Kansaneläkelaitos, KELA Kela hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. 
Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asu-
vat Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat henkilöt. Kelan hoita-
maan sosiaaliturvaan kuuluvat lapsiperheiden tuet, sairausvakuutus, 
kuntoutus, työttömän perusturva, asumistuki, opintotuki ja vähim-
mäiseläkkeet. Lisäksi Kela huolehtii vammaisetuuksista, sotilas-
avustuksista sekä maahanmuuttajan tuesta. Kela on asiakastietojen 
hyödyntäjä ja tuottaa henkilön hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää 
tietoa. 

Biopankki Biopankkitoiminnan harjoittajan ylläpitämä yksikkö, johon kootaan, 
kerätään ja jossa säilytetään näytteitä ja niihin liittyvää tietoa tule-
vaa biopankkitutkimusta varten. Biopankin näytteisiin voi liittyä 
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potilastietoa. 
Genomitietopankki Genomitiedon eli ihmisen koko perimästä saatavan tiedon kansallis-

ta tietovarantoa tulevaisuudessa ylläpitävä yksikkö 
Eläketurvakeskus, ETK ETK on työeläketurvan kehittämisen ja toimeenpanon lakisääteinen 

yhteistyöelin, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.  
ETK on työeläkealaan liittyvä tiedon tuottaja. 

Verohallinto Verohallinto on hyvinvointiin liittyvän tiedon tuottaja. Verohallinto 
on kehitettävän kansallisen tulorekisterin ylläpitäjä. 

Työterveyslaitos, TTL TTL tuottaa työterveyteen liittyviä tutkimus- ja kyselyaineistoja. 
 

Elintarviketurvallisuusvirasto, 
Evira 

Evira johtaa, ohjaa ja kehittää sekä elintarvikkeiden että maatalou-
den alkutuotannossa käytettävien tuotteiden valvontaa.  
Evira on hyvinvointiin ja terveyteen liittyvän tiedon tuottaja.  

 Taulukko 9 Tietoa tuottavia ja hyödyntäviä sidosryhmiä 
 
 

4.3 Sidosryhmien välinen vuorovaikutus 
 
Vuorovaikutusmalli kuvaa tässä toimijoiden välisiä tietovirtoja ja palveluja ottamatta kantaa tiedon 
tuottamisessa ja hyödyntämisessä tarvittaviin prosesseihin. Näkökulmana on asiakastiedon hyödyn-
täminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottaminen. 
 

 
Kuva 11 Sidosryhmien välinen vuorovaikutuskaavio 
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Vuorovaikutusmalli kuvaa asiakastiedon sekä palvelutuotantoon liittyvän tiedon välittymistä SO-
TE-palveluntuottajalta tiedon jatkuville hyödyntäjille ja tietopalveluiden tuottajille sekä palveluope-
raattorin kautta edelleen tietoa kertaluonteisesti hyödyntäville. 
 
Palveluoperaattori vastaanottaa tietoaineistoja monelta eri sidosryhmiltä (mm. SOTE-
palveluntuottaja, THL, Kelan Kanta-palvelut) ja koostaa aineistoja kertaluonteista hyödyntämistä 
varten. Palveluoperaattori tarjoaa käyttöympäristön palveluineen kertaluonteisesti tietoa hyödyntä-
ville, 
Luvan tiedon hyödyntämiseen antaa joko lupaviranomainen tai henkilö, jonka tietoja halutaan hyö-
dyntää. Eettinen lautakunta antaa tarvittaessa arvion hyödyntämissuunnitelmasta. 
 
SOTE-palveluntuottaja on asiakastiedon tuottaja ja se tai SOTE-palvelunjärjestäjä eli maakunta 
voivat myöntää luvan tiedon hyödyntämiseen ja toimittaa tietoaineiston joko suoraan tiedon hyö-
dyntäjälle tai mahdollistaa pääsyn tarvittavaan tietoon palveluoperaattorin kautta. Yhteistoiminta-
alue on kuvattu sidosryhmäkaavioon, koska YTA-alueille on kaavailtu roolia laajojen alueellisten 
raakatietovarantojen toteuttajina, jota kautta valtakunnallisetkin toimijat pääsevät rikkaampaan alu-
eelliseen tietoon käsiksi kuin vain siihen, mitä valtakunnallisesti määritellään kerättäväksi ja seurat-
tavaksi.  
 
Valvovat viranomaiset saavat tietoa eri sidosryhmiltä palvelujärjestelmän valvontaa varten. Tie-
tosuojavaltuutetun toimisto valvoo tietosuojan toteutumista asiakastiedon hyödyntämisen yhteydes-
sä. 
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4.4 Prosessikartta 
 
Prosessikartassa tiedon tuottamiseen ja hyödyntämisen prosessit on ryhmitelty kuvan 12 ydinproses-
sien ja tukiprosessien mukaisesti: 
 

  

Kuva 12 Prosessikartta  

 

Seurattavan tiedon

määrittely
Tietosuojan arviointi

Analysointi-,

tilastointi- ja

raportointitarpeiden

määrittely

Metatietojen,

tietorakenteiden ja

koodistojen

määrittely

Vertailutiedon

määrittely

Tiedon keruun

suunnittelu

Tiedon hankinta ja tuottaminen

Tietojen luominen Tietojen hankinta Tiedon haku Tietojen kerääminen
Tietojen

kokoaminen
Tietojen ylläpito

Tietojen organisointi

Tietojen ja

tietoaineistojen
nimeäminen

Tiedon

jäsentäminen
Tiedon luokittelu Metatiedon hallinta

Tiedon

käyttöoikeuksien

määrittely

Tiedon säilyttäminen

Tiedon

hyödyntämisen

neuvonta ja tuki

Tiedon

käyttöympäristön
hallinta

Tiedon käytön

seuranta ja hallinta

Tiedon saatavuuden

hallinta
Tiedon arkistointi Tiedon hävittäminen

Tiedon jakaminen ja julkaiseminen

Tiedon saannin

valtuuttaminen
Tiedon keruu ja

yhdistäminen

Tiedon

pseudonymisointi tai

anonymisointi

Tiedon hyödyntäminen

InnovaatiotoimintaTutkimus
Palvelutoiminnan

johtaminen
Opetus

Seurantatiedon

hyödyntäminen

Ohjaus ja valvonta

Palvelujärjestelmän

ohjaus

Sosiaali- ja

terveydenhuollon

palveluprosessit

Hyvinvoinnin j

terveyden
edistäminen

Menetelmäkehitys

Lupaprosessi

Puolesta asiointiSuostumusten ja

kieltojen hallinta

Tiedon vastaanotto

ja  laadunhallinta

Aineistojen
luovutusten hallinta



Sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisen hyödyntämisen kokonaisarkkitehtuuri 33(71) 
 
 
4.4.1 Tietotarpeiden määrittely 
 

 
 

Prosessi Kuvaus 
Seurattavan tiedon 
määrittely 

Määritellään mitä tietoa halutaan seurata ja hyödyntää toissijaiskäyttöön ja 
missä käyttötarkoituksessa. 

Tietosuojan arvioin-
ti 

Arvioidaan seurattavan tiedon luottamuksellisuus tarvittavan tietosuojatason 
määrittelemiseksi; asiakastiedot ovat pääsääntöisesti arkaluontoista ja siten 
luottamuksellista tietoa.  

Analysointi-, tilas-
tointi- ja raportointi-
tarpeiden määrittely 

Määritellään miten tietoa halutaan käsitellä, jotta käyttötarpeet tulevat tyy-
dytetyksi. Määrittelyssä otetaan huomioon käyttötarpeet mahdollisimman 
laaja-alaisesti tulevaisuuden tarpeita unohtamatta, jotta hyödynnettävyys 
voidaan maksimoida alusta lähtien. Määrittely voi sisältää käytettävien las-
kentamallien, tilastollisten menetelmien yms. kuvaukset, jos niillä on vaiku-
tusta seurattavaan tietoon. 

Metatietojen, tieto-
rakenteiden ja koo-
distojen määrittely 

Tiedoille määritellään metatiedot eli kuvailutiedot, joiden avulla niiden 
merkitys selostetaan. Tietorakenteet määritellään edellisen prosessin tuotos-
ten pohjalta siten, että kaikkien käyttötarpeiden täyttäminen on mahdollista. 
Tiedot koodatataan tai jo käytetyt koodistot tarkistetaan kansallisten ja/tai 
kansainvälisten koodistojen mukaisesti yhdenmukaisuuden ja vertailtavuu-
den varmistamiseksi. 

Vertailutiedon mää-
rittely 

Tiedoille määritellään vertailutiedot, jotka voivat olla vastaavia kansallisia 
ja/tai kansainvälisiä tietoja (esim. terveydenhuollon jonotusajat maakunnit-
tain), aikasarjoja, kehitystrendejä tai vastaavia. 

Tiedon keruun 
suunnittelu 

Aiempien prosessien tuotosten pohjalta suunnitellaan, miten seurattava tieto 
kerätään ja mistä lähteistä. Suunnittelussa otetaan huomioon myös tiedon 
saattaminen määriteltyjen tietorakenteiden mukaiseksi, tiedon koodaus ja 
varustaminen metatiedoilla. 

Taulukko 10 Tietotarpeiden määrittely 

 

4.4.2 Tiedon hankinta ja tuottaminen 

 
 

Prosessi Kuvaus 
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Tietojen luominen Tietojen luominen on prosessi tai joukko prosesseja, joiden tuloksena syn-

tyy hyödynnettävää raakadataa. Sote-alueella nämä prosessit ovat tyypilli-
sesti sosiaali- ja terveydenhuollon operatiivisia prosesseja ja tiedon ensisi-
jaiskäyttöä. 

Tietojen hankinta Määritellään ja sovitaan menettelyt ja menetelmät, joilla tiedot hankitaan 
käytettäväksi. Hankintaan liittyy myös tarvittaessa suostumusten tai lupien 
hankinta tietoon. 

Tiedon haku Tiedon haku on prosessi, jonka avulla raakadata haetaan käsiteltäväksi. Se 
voi olla täysin tai osittain automaattinen/koneellinen mutta myös manuaali-
nen, jos kyseessä on esim. vanha paperimuotoinen tietoaineisto. Haku voi 
olla kertaluontoinen, toistuva tai jatkuva toiminto. 

Tietojen kerääminen Tiedot voidaan kerätä joko yhdestä tai useammasta lähteestä. Seurattavasta 
tiedosta tuotetaan aineistoja sekä jatkuvaa että kertaluonteista hyödyntämis-
tä varten.  Tietoaineistojen tuottaminen voi olla säännöllistä ja toistuvaa 
perustuen lailla säädettyyn oikeuteen tai lupaan. Esimerkki säännöllisesti 
tuotettavasta aineistosta on tilastoja ja analyysejä varten tuotetut aineistot. 

Tietojen kokoami-
nen 

Monesta lähteestä kerätyt tiedot kootaan yhteen raakatietovarantoon, tietoal-
taaseen. Muussa kuin sähköisessä muodossa olevat tiedot digitoidaan. Ver-
tailutiedot, tilastot, analyysit, ennusteet tuotetaan kootuista tietoaineistoista. 
Aineistot voivat olla jatkuvasti päivittyviä, tarkentuvia tai muuttumattomia 
tiettyyn aikajaksoon perustuvia aineistoja Julkaistava tieto voi olla täyden-
tyvää ja tarkentuvaa. Tavoitteena on, että tieto julkaistaan ja se on hyödyn-
nettävissä mahdollisimman pian tiedon tuottamisen jälkeen. 

Tietojen ylläpito Muun kuin kertaluontoisen tietojen hankinnan tapauksessa tiedot tulee tuo-
reistaa määräajoin tai niiden ylläpitoon tulee rakentaa jatkuva päivitysme-
nettely. Ylläpitomenettely vaikuttaa tiedon haun prosessiin, jonka avulla 
käytännössä haetaan ajantasainen tieto. 

Suostumusten ja 
kieltojen hallinta 

Henkilö voi halutessaan tuottaa omia hyvinvointi- ja terveystietoja ja antaa 
suostumuksensa tietojen hyödyntämiseen SOTE-ammattihenkilön käyttöön 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosessien asiakkaana ja halutessaan 
antaa suostumuksensa omien tietojensa hyödyntämiseen.  

Puolesta asiointi Henkilön läheinen, omaishoitaja tai muu tukihenkilö voi myös tuottaa ter-
veyden ja hyvinvoinnin tietoa henkilöstä. 
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4.4.3 Tietojen organisointi  
 

 
 

Prosessi Kuvaus 
Tietojen ja tietoai-
neistojen nimeämi-
nen 

Raakadatan sisältämille tietoaineistoille annetaan sisältöä kuvaavat nimet. 
Nimeämiseen tulee luoda yhtenäiset tunnistettavuuden, yhdenmukaisuuden 
ja päällekkäisyyden eston takaavat käytännöt. 
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Tiedon jäsentämi-
nen 

Raakadata jäsennetään hyödynnettäviksi kokonaisuuksiksi aiemmin määri-
teltyjen tietorakenteiden mukaisesti. Sen sisältämät koodaukset mukautetaan 
määriteltyjen koodistojen mukaisiksi tai koodaukset lisätään raakadataan. 

Tiedon luokittelu Nimetty ja jäsennetty data luokitellaan mm. sisällön, luottamuksellisuuden, 
säilytysajan ja käyttötarkoituksen mukaan. Luokittelua varten tulee luoda 
yhtenäiset luokitus, luokitteluperusteet ja menettelyt. 

Metatiedon hallinta Nimetylle, jäsennetylle ja luokitellulle tiedolle luodaan sen kuvailevat meta-
tiedot. Prosessilla tuotetaan ja ylläpidetään tietoa hyödynnettävästä tiedosta. 
Metatiedon hallinta tukee manuaalisia ja automaattisia prosesseja. Metatie-
toa hyödynnetään tiedon laaduntarkastukseen, tietoaineistojen ja saatavuus-
tiedon tuottamiseen. 

Tiedon käyttöoike-
uksien määrittely 

Käyttöoikeudet määritellään tietotarpeiden määritellyn yhteydessä tehdyn 
tietosuojan arvioinnin ja tiedon luokittelun perusteella. Kaikki tunnistetta-
vissa olevaa henkilötietoa sisältävä tieto määritellään luottamukselliseksi ja 
vain erillisluvalla käyttöön saatavaksi. Lupa voi perustua henkilökohtaiseen 
suostumukseen tai lakisääteisyyteen. 

Tiedon vastaanotto 
ja laadunhallinta 

Sote-tuottajien ja järjestäjien välittämille asiakastiedolle ja muilta rekiste-
rinpitäjiltä vastaanotettavalle tiedolle tehdään laaduntarkastus ennen johta-
misen tietovarantoon vientiä. Laaduntarkastus perustuu yhteisiin tietoraken-
nemäärittelyihin, voimassa oleviin koodistoihin ja metatietoon. Laatupoik-
keamat korjataan tietoja tuottavaan tietovarantoon. 
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4.4.4 Tiedon säilyttäminen 

 
 

Prosessi Kuvaus 
Tiedon hyödyntämi-
sen neuvonta ja tuki 

Tiedon hyödyntämisen monikanavainen asiakaspalveluprosessi, joka avus-
taa ja opastaa tarvittavan tiedon etsimisessä, sisällön tulkinnassa, käytön 
luvittamisessa ja jatkuvaluonteisin käytön tapauksessa käytössä. Kertaluon-
teisessa käytössä avustetaan tiedon hakemisessa käytettäväksi. 

Tiedon käyttöympä-
ristön hallinta 

Prosessi käsittää jatkuvaluonteisen käytön käyttöympäristön hallinnan ja 
kertaluonteisen käytön tiedonhaun rajapinnan hallinnan. Hallintaan kuuluu 
myös käyttäjien käyttövaltuuksien hallinta. 

Tiedon käytön seu-
ranta ja hallinta 

Prosessissa kerätään tietoa sekä kerta- että jatkuvaluonteisesta käytöstä. 
Seurattavana ovat käytön luvanmukaisuus ja aktiivisuus sekä käyttöympä-
ristön toimivuus. Henkilön on mahdollista seurata, minkälaisiin hyödyntä-
mistarkoituksiin itseä koskevia tietoja on luovutettu.  Tarvittaessa toissijais-
käytön asiakkaisiin otetaan yhteyttä, jos käytössä havaitaan ongelmia. Seu-
rantatieto on pitkäaikaisesti säilytettävää tietoa. Tiedon käytön seuranta ja 
hallinta edellyttää tietoturvan ja tietosuojan takaavia tiedonhallinta- ja IT-
tukiprosesseja. Tunnisteiden purun seuranta ja käytön seuranta (lokitus) 
sisältyvät seurantatiedon hallintaan. 

Tiedon saatavuuden 
hallinta 

Tiedon saatavuuden hallintaan kuuluu sekä käyttöympäristön teknistä hal-
lintaa, jolla varmistetaan asianmukainen pääsy hyödynnettäviin tietoihin, 
että tiedon rekisterien tiedoista sekä valmiina saatavilla olevista aineistoista 
ylläpitämistä. Aineiston saatavuustiedot julkistetaan hyödyntämissuunnitel-
man ja lupapäätöksen mukaisesti. 

Tiedon arkistointi Tietojen organisoinnin osana olevaan tiedon luokitteluun kuuluu säilytys-
ajan määrittely. Säilytysajan umpeuduttua luokituksen mukaisesti jatkuva-
luonteisen käytön tiedot siirretään arkistoon ja pois aktiivikäytöstä. Kerta-
luonteisen käytön tiedot arkistoidaan luovutuksen jälkeen. 

Tiedon hävittämi-
nen 

Tiedoille määritelty luokitus ohjaa myös tiedon hävittämistä. Luokituksen 
mukaisen määräajan umpeuduttua tiedot hävitetään sekä aktiivikäytöstä että 
arkistosta. Tiedot voidaan tosin luokitella myös pysyvästi säilytettäväksi. 
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4.4.5 Tiedon jakaminen ja julkaiseminen 
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Lupaprosessi Sote-tietoa voidaan anoa käytettäväksi kertaluonteisesti tutkimus-, innovoin-

ti-, kehitys-, opetus- tai muuhun käyttöön. Sitä voidaan käyttää jatkuvaluon-
teisesti lain perusteella tai luvanvaraisesti mm. sote-järjestelmän johtami-
seen, ohjaamiseen ja valvontaan sekä sote-toimijoiden valvontaan. Toissi-
jaiskäyttöön tarvitaan käyttöä valvovan viranomaisen lupa, ellei kyseessä 
ole lakisääteinen viranomaiskäyttö. Tunnistettavissa olevan asiakastiedon 
käyttöön tarvitaan ao. henkilöiden suostumus. Käyttöluvat haetaan ja käsi-
tellään keskitetysti. 

Tiedon saannin val-
tuuttaminen 

Toissijaiskäytön asiakkaalle annetaan käyttövaltuudet myönnetyn kerta- tai 
jatkuvaluonteisen käytön luvan ja tiedon suojaustason mukaisesti. Käyttö-
valtuutus rajataan vain siihen aineistoon ja käyttötapaan, johon on myönnet-
ty lupa. 

Tiedon keruu ja 
yhdistäminen 

Toissijaiskäyttöön luvitettu tieto kerätään ja yhdistetään tarpeen mukaan eri 
lähteistä ja julkaistaan tai luovutetaan käytettäväksi. Yhden, yhdestä lähtees-
tä saatavan tietoaineiston tapauksessa keruuta ja yhdistämistä ei tarvita. 

Tiedon pseu-
donymisointi tai 
anonymisointi 

Kertaluonteinen toissijaiskäyttö kohdistuu pääasiassa joko summattuihin 
aineistoihin tai aineistoihin, joista asiakasta ei voida tunnistaa. Aineistot 
voidaan tätä tarkoitusta varten pseudonymisoida tai anonymisoida. Ensin 
mainitussa tapauksessa asiakkaan tunnistetiedot korvataan koodatuilla pseu-
dotiedoilla. Ne voidaan kuitenkin palauttaa koodiavaimella, joten tiedot ovat 
luottamuksellisia. Jälkimmäisessä tapauksessa tunnistetiedot poistetaan ko-
konaan, eikä yhteyttä tunnistettavaan asiakkaaseen voida enää palauttaa. 

Aineistojen ja luo-
vutusten hallinta 

Aineistojen luovutusten hallinta ylläpitää tietoa lupaperusteiseen käyttöön 
luovutetuista tietoaineistoista. Rekisterinpitäjä ja aineiston luovuttaja vas-
taavat luovutustietojen hallinnasta. Prosessiin liittyy tarvittavien selvitysten 
teko valvontaviranomaisille - esimerkiksi luovutustietojen tuottaminen tieto-
tilinpäätökseen - ja luovutustietojen liittäminen henkilön omiin tietoihin 
mahdollisten tiedon hyödyntämisen seurannan henkilötasolla. 
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4.4.6 Tietoturvallinen tiedon hyödyntäminen 
 
Asiakastietoja hyödynnetään eri aikajänteellä ja eri tasoilla. Karkeassa kuvassa tietoturvallinen tie-
don hyödyntäminen on jaettavissa kahteen kokonaisuuteen; kertaluonteiseen ja jatkuvaluonteiseen 
hyödyntämiseen. Tässä yhteydessä tiedon hyödyntäminen on jäsennetty hyödyntämisen käyttötar-
peisiin.   
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Palvelujärjestelmän 
ohjauksessa 

Palvelujärjestelmän ohjauksessa näkökulma on valtakunnallinen ja kaikkia 
alueita koskeva. Ohjauksessa tietoa hyödynnetään koko palvelujärjestelmän 
seurantaan, suunnitteluun ja kehittämiseen. 

Sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelu-
prosessit 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat hyödyntää palvelupro-
sessissa toisista henkilöistä alueellisesti tai valtakunnallisesti tuotettua tietoa 
mm. hoitojen laatu- ja vaikuttavuustietoina. 

Palvelutoiminnan 
johtaminen 

Palvelutoiminnan johtaminen on tiedon hyödyntämistä sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelujen järjestämisen seurantaan, suunnitteluun, kehittämi-
seen ja johtamiseen. Näkökulma on alueellinen, mutta johtamisessa voidaan 
hyödyntää myös muiden alueiden tietoa erityisesti vertailutietona. 

Ohjaus ja valvonta Valvovat viranomaiset voivat hyödyntää palvelun tuottajien ja ammattihen-
kilöiden valvonnassa ja ohjauksessa valtakunnallisesti kerättyyn tietoon 
perustuvia valvonnan vertailutietoja ja tarkemman analyysin mahdollistavia 
tietoaineistoja. Valvontaviranomaiset voivat hyödyntää myös asiakkaiden 
sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä asiakirjoja. Tavoitteena on, että val-
vontaviranomaiset voivat hyödyntää asiakirjoja suoraan Kanta-palveluiden 
avulla. 

Menetelmäkehitys Menetelmäkehitys on asiakastiedon tiedon hyödyntämistä mm. toiminnan 
suunnittelun, hoitomuotojen, johtamisen, ja valvonnan menetelmien kehit-
tämiseen.  

Opetus Asiakastietoja hyödynnetään myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammatti-
henkilöiden opetuksen yhteydessä ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-
prosesseihin liittyvässä monialaisessa yhteistyössä. Hyödyntäjät edustavat 
terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä yhteistyötahoja.  

Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämi-
nen 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä näkökulma on sekä alueellinen, 
valtakunnallinen että erikoisalakohtainen. Kunnan tehtävänä on hyvinvoin-
nin ja terveyden edistäminen, mikä edellyttää alueellisen tiedon ja valtakun-
nallisesti tuotetun vertailutiedon hyödyntämistä. Kuntien lisäksi tiedon hyö-
dyntäjiä ovat hyvinvointia ja terveyttä edistävät erikoisalojen järjestöt ja 
organisaatiot. Henkilö itse voi hyödyntää eri tasoin tuotettavaa tietoa oman 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Henkilö voi hyödyntää myös vertai-
lutietoa mm. palveluntuottajien valintaan. 

Tutkimus Tutkimus hyödyntää tietoa useimmiten kertaluonteisen tiedon hyödyntämi-
sen toimintamallilla Asiakastiedon kertaluonteinen hyödyntäminen voi edel-
lyttää lupaviranomaisen, rekisterinpitäjän tai tiedon luovuttajan myöntämää 
käyttölupaa. Luvan saaminen ja tietoaineiston saaminen edellyttää tiedon 
hyödyntämisen suunnittelua. 

Innovaatiotoiminta Innovaatiotoiminta hyödyntää tietoa tutkimusprosessin tapaan kertaluontei-
sen tiedon hyödyntämisen toimintamallilla. Tarvittavasta tiedosta tehdään 
hyödyntämissuunnitelma, ja sillä haetaan lupaa lupaprosessin avulla. Tieto-
jen hyödyntäminen on kertaluonteista. 

Seurantatiedon 
hyödyntäminen 

Seurantatiedon hyödyntäminen on tiedon jatkuvaluonteista hyödyntämistä. 
Se ei edellytä erillistä käyttölupaa, vaan perustuu lakeihin ja asetuksiin. Seu-
rantatiedon hyödyntämistä varten asiakastietoa koostetaan jatkuvaluontei-
sesti tietopalveluiden avulla. 
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4.5 Toimintamalli 
 
Toimintamallissa on kuvattu prosessien väliset riippuvuudet tietovirroilla tiedon hyödyntämisen 
näkökulmasta.  
 
Jatkuvaluonteista tiedon hyödyntämistä on kuvattu tarkemmin palveluntuottajan näkökulmasta kap-
paleessa 4.5.1, palvelunjärjestäjän näkökulmasta kappaleessa 4.5.2 ja valtion ohjauksen näkökul-
masta kappaleessa 4.5.3. Kertaluonteiseen tiedon hyödyntämiseen liittyvää toimintamallia on kuvat-
tu vielä tarkemmalla tasolla eri sidosryhmien välisen yhteistyön kuvauksina tiedon hyödyntämisen 
suunnittelusta aineiston arkistointiin asti kohdassa 4.5.4. 
 
Toimintamalli yhdistää karkealla tasolla asiakastiedon tuottamisen sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluprosessissa, tiedon jalostamisen alueellisen johtamisen ja valtakunnallisen ohjauksen sekä 
valvonnan tarpeisiin sekä edelleen tietoaineistojen tuottamisen kertaluonteista hyödyntämistä var-
ten. Lopuksi hyödyntämisessä saatuja tuloksia hyödynnetään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-
prosesseissa ja uusina jatkuvina tiedon hyödyntämismahdollisuuksina. 
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4.5.1 Palveluntuottajan jatkuvaluonteisen tiedon hyödyntäminen 
 
Palveluntuottajan näkökulmasta jatkuvaluonteinen tiedon hyödyntäminen käynnistyy seurattavan 
tiedon määrittelyllä, joka määrittelee tiedon sisällön. Sitä tehdään niin valtiotasoisesti, maakunta-
tasoisesti kuin palvelutuottajakohtaisesti. Valtiotasoisesti määritellään tuotettavan tiedon muoto eli 
metatiedot, tietorakenteet ja koodistot. Tietojen luomisen prosessi tehdään palveluntuottajan tasolla 
mahdollisimman pitkälle ensisijaisen tiedon käytön eli hoidon yhteydessä. Tiedon luomisen proses-
si on yhteydessä palvelutuotannon johtamiseen niiltä osin kuin tulee akuutteja tarpeita reagoida ja 
seurantotiedon raportoinnin kautta maakunta-, yta- ja valtakunnantason tiedon hankinnan ja tuotta-

- ja

uollon

sessit

Palvelutoiminnan

johtaminen

Sosiaali- ja

terveydenhuollon

tukiprosessit

Asiakas- ja

potilastiedot,

lääkitys

Tiedon vastaanotto

ja  laadunhallinta

Seurantatiedot

Raportit,

indikaattorit,

tilastot,
ennusteet

Raportit,

indikaattorit,

tilastot,
ennusteet

Vertailutiedon

tuottaminen ja

julkaisu

Tietoaineistojen

tuottaminen ja

välitys

Tietoaineisto

 tiedon

tely

Seurantatietojen
hallinta

Vertailiutiedot

Palvelujärjestelmän

ohjaus

Tietovaatimus

Kehittämisvaatimus

Tiedon

hyödyntämisen

tukiprosessit

Metatieto

Muiden toimijoiden
tietotuotanto

Tietoaineisto

Kertaluonteinen

tiedon

hyödyntäminen

Saatavuustieto

Analysointi-, tilasto-

ja ennustetietojen

tuottaminen ja

julkaisu

Lupa,
Koostettu

tietoaineisto

Tietoaineisto

Hyvinvoinnin ja

terveyden
edistäminen

Tulokset

Tietoaineisto

Analysointitiedot,

tilastot, ennusteet

Oman tai läheisen

terveys- ja

hyvinvointitiedon
tuottaminen

Tietoaineisto

Seurantatiedot

Seurantatietoerä

Suostumusten ja

kieltojen hallinta

Suostumukset, kiellot

Kehittämisvaatimus

ämisvaatimus

Palvelutoiminnan

  

Suostumus

Tietoaineisto

Tiedon

hyödyntämisen
seuranta

Luovutustieto

Luovutustieto

Oman hyvinvoinnin

ja terveyden
edistäminen

Vertailutiedot

Metatiedon hallinta



Sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisen hyödyntämisen kokonaisarkkitehtuuri 40(71) 
 
 
misen prosessiin. Nämä ovat omilla tasoillaan tiedon jalostamisen kautta yhteydessä tiedon jakami-
seen ja julkaisemiseen. Palveluntuottajan näkökulmasta tiedon haun prosessissa haetaan kaikilta 
tasoilta tietoja, joita sitten käytetään niin palvelutuotannon johtamiseen, seurantatiedon käsittelyyn 
ja analysointiin ja innovaatiotoimintaan. 
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4.5.2 Palvelunjärjestäjän jatkuvaluonteisen tiedon hyödyntäminen 
 
Palvelunjärjestäjän näkökulmasta jatkuvaluonteinen tiedon hyödyntäminen käynnistyy seurattavan 
tiedon määrittelyllä, jossa määritellään palveluiden järjestämiseen ja seurantaan liittyvien tietojen 
määritykset. Valtiotasolta palvelunjärjestäjää ohjataan valtakunnallisen seurantatiedon sisällön osal-
ta. Valtiotasoisesti määritellään myös tuotettavan tiedon muoto eli metatiedot, tietorakenteet ja koo-
distot. Määrittelyprosessi vaikuttaa palvelutuottajatason tiedon luontiin, joka raportoinnin kautta 
yhdistyy maakunta- ja yta-tasoiseen tiedon hakuun. Tiedon haku johtaa tietojen hankintaan, organi-
sointiin, säilyttämiseen ja viimein tiedon jakamiseen ja julkaisemiseen, jota tapahtuu sekä maakun-
tatasolla että yta-tasolla. Tiedon jakaminen ja julkaisu -prosessi on yhteydessä valtakunnalliseen 
tiedon hyödyntämiseen valtakunnallisesti raportoitavan tiedon muodossa sekä maakunnalliseen seu-
rantatiedon hyödyntämiseen että ohjaukseen ja valvontaan maakunnallisen tietovaraston kautta. 
Nämä puolestaan mahdollistavat palvelutuottajatasoisen tiedon hyödyntämisen.  
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4.5.3 Valtakunnallisen ohjauksen jatkuvaluonteinen tiedon hyödyntäminen 
 
Valtakunnallisen ohjauksen näkökulmasta jatkuvaluonteinen tiedon hyödyntäminen käynnistyy 
seurattavan tiedon määrittelyllä, jossa määritellään valtakunnalliset seurantatietojen määritykset. 
Tietotarpeiden määrittely vaikuttaa palvelutuottajan tiedon hankintaan ja tuottamiseen sekä maa-
kunnalliseen ja yta-tasoiseen tiedon hankintaan ja tuottamiseen. Tiedon hankinta ja tuottaminen 
johtaa tiedon organisointiin, säilyttämiseen ja viimein tiedon jakamiseen ja julkaisemiseen, jota 
tapahtuu sekä maakuntatasolla että yta-tasolla. Tiedon jakaminen ja julkaisu -prosessi on yhteydessä 
valtakunnalliseen tiedon hakuun ja sitä kautta tiedon hankintaan, organisointiin ja säilyttämiseen. 
Valtakunnallisen tiedon jakamisen ja julkaisemisen kautta tieto on hyödynnettävissä maakunta- ja 
palvelutuottajatasoisesti. Seurantatiedon hyödyntämisen, opetuksen, tutkimuksen ja valtakunnalli-
sen ohjauksen ja valvonnan kautta tieto on sote-toiminnan valtakunnallisen ohjauksen tietoina hyö-
dynnettävissä kaikilla alemmilla tasoilla.  
 

Palveluntuottaja Maakunta Yhteistoiminta-alue

Tietojen luominen
Seurattavan tiedon

määrittely

 

 

Tiedon haku Tiedon haku

 

 

  

 

 

  

  

alueellisesti raportoitava tieto

valtakunnallisen seurantatiedon sisällön määrittely

valtakunnallisen

seurantatiedon muod

määrittely
alueellisen seurantatiedon määritykset

 

  

  

 
 

  

  

Palveluiden

 

palvelutuotannosta

raportoitavat tiedot

palveluiden järjestämisen

ja seurannan tietojen

määritykset
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Kuva 16 Valtakunnallisen ohjauksen näkökulma tiedon hyödyntämiseen 
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4.5.4 Kertaluonteinen tiedon hyödyntäminen 
 
Tavoitteena on yhteinen toimintamalli, joka kattaa kaikki sellaiset asiakastiedon kertaluonteiset 
hyödyntämiset, jotka edellyttävät aineiston koostamista ja mahdollisesti luvan saantia lupaviran-
omaiselta. Tavoitteena on tuottaa hyödynnettävä tieto nopeasti ja tietoturvallisesti tiedon hyödyntä-
jälle. 
 
Toimintamallissa rekisterinpitäjä voi toimia tiedon luovuttajana ja tiedon hyödyntäjänä. Käyttölu-
van myöntää lupaviranomainen.  Kun hyödynnettävä tieto saadaan yhdeltä rekisterinpitäjältä, sama 
toimija voi myöntää luvan, toimia tiedon hyödyntäjä ja tiedon koostajana, mutta vastuut tulee olla 
eriytetty organisaation sisällä (Kuva 17).  
 
Arkaluonteisen tiedon lupakäsittelyä tutkimustoiminnan näkökulmasta on kuvattu tarkemmin Arka-
luonteisen tiedon tutkimuskäytön viitearkkitehtuurissa6 ja ISAACUS-hankkeessa7. 
 
Tiedon hyödyntäjä käynnistää prosessin tuottamalla suunnitelman tietojen hyödyntämisestä. Tavoit-
teena on, että palveluoperaattori voi päättää, tarvitaanko erillistä lupaa tiedon hyödyntämiseen.  
 

 
Kuva 17 Kertaluonteisen tiedon hyödyntämisen näkökulma 

 
Lähitulevaisuudessa lupaprosessiin liittyy manuaalisesti suoritettavia tietojen poimintoja ja koosta-
mista. Metatietojen kattavuuden laajetessa ja rekisterinpitäjien tiedon välittämiseen liittyvät rajapin-

6 Arkaluonteisen tiedon tutkimuskäytön viitearkkitehtuuri 2016 www.avointiede.fi 
7 ISAACUS – Terveys- ja hyvinvointitiedon toissijaisen käytön ekosysteemin kokonaisarkkitehtuurin luonnos 2017   

                                                 



Sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisen hyödyntämisen kokonaisarkkitehtuuri 44(71) 
 
 
nat mahdollistavat prosessien automatisointia siten, että tietopoimintoja ja tietojen koostamista voi-
daan suorittaa automaattisesti ja tietoturvallisesti. 
 
 
Tiedon hyödyntäjän prosessi 
  

 
Tiedon hyödyntäjä laatii hyödyntämissuunnitelman tarvittavine selvityksineen koskien mm. käyttö-
tarkoitusta ja tietotarvetta. Ideaalitilanteessa hyödyntäjän ei tarvitse tietää, mistä rekistereistä tai 
olemassa olevista aineistoista tieto on saatavissa. Ensivaiheessa hyödyntäjä voi hyödyntää palve-
luoperaattorin ja rekisterinpitäjän asiantuntijoiden neuvontapalveluja ja tiedon saatavuuteen liittyviä 
palveluja.  
 
Hyödyntämissuunnitelman ja tarvittavien selvitysten laatimiseen käytetään yhteistä sähköistä palve-
lua, jonka avulla hyödyntäjä voi seurata myös mahdollisen luvan käsittelyn etenemistä ja tuottaa 
tarvittavat lisäselvitykset lupaviranomaiselle. Mikäli lupaviranomaisen päätös ei tyydytä hakijaa tai 
alkuperäiseen suunnitelmaan tulee muutoksia, hyödyntäjä voi hakea muutosta lupaviranomaisen 
tekemään päätökseen.  
 
Tiedon hyödyntäjä välittää käyttöluvan ja tietopyynnön palveluviranomaiselle ja aloittaa koostetun 
aineiston hyödyntämisen tietoturvallisessa käyttöympäristössä myönnettyjen käyttöoikeuksien mu-
kaisesti. Pääsy tietoturvalliseen käyttöympäristöön edellyttää tunnistautumista. Tiedon hyödyntämi-
sen jälkeen aineisto arkistoidaan ja käyttöoikeudet poistetaan.   
 
 
Lupaviranomaisen prosessi 
 

 
 
Lupaviranomainen arvioi hyödyntämissuunnitelman ja pyytää hyödyntäjältä tarvittaessa lisäselvi-
tyksiä. Suunnitelmalle tehdään voimassa olevan sääntelyn tai hyödyntäjän tarpeen mukaan joko 
tietosuojan arviointi tai tieteellisen arvon ja eettisyyden arviointi. Lupaviranomainen voi arvioin-
nissa pyytää lausuntoja asiantuntijoilta. Arvioinnin perusteella lupaviranomainen tekee hallinnolli-
sen viranomaispäätöksen ja joko hylkää tai myöntää käyttöluvan suunnitelman mukaisiin tietoihin 
ja välittää tiedon päätöksestä tiedon hyödyntäjälle. 
 
Myönteisen käyttöluvan perusteella tiedon hyödyntäjä pyytää palveluoperaattoria toimittamaan tie-
toaineiston. Palveluoperaattori välittää pyynnön niille rekisterinpitäjille, joiden tietoja tietopyyntöön 
tarvitaan.  
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Palveluoperaattorin prosessi 
 

 
 
Palveluoperaattori neuvoo tiedon hyödyntäjää tietotarpeiden määrittelyssä ja selvittää, tarvitaanko 
hyödyntämiseen käyttölupa.  
 
Palveluoperaattori toteuttaa tietoaineiston koostamisen hyödyntäjän käyttöön annettujen määritys-
ten mukaisesti. Tietoaineistopyyntöjen tekninen analysointi ennen tietoaineistopyyntöjen välittämis-
tä rekisterinpitäjille sisältää aiemmin suoritettujen tietopoimintojen hyödyntämismahdollisuuksien 
analysoinnin. Palveluoperaattori voi tuottaa myös koostetulle aineistolle palveluna tarvittavat data-
analyysit.   
 
Palveluoperaattori välittää tietoaineistopyynnön tarvittaville rekisterinpitäjille. Palveluoperaattori 
koostaa rekisterinpitäjiltä saadut tiedot hyödyntämissuunnitelman mukaiseksi tietoaineistoksi ja 
tuottaa hyödyntäjän käyttöön aineiston teknisen käyttöympäristön tarvittavine käyttöoikeuksineen. 
Aineiston koostamisessa palveluoperaattori huomioi henkilön yleiset voimassa olevat suostumukset 
ja kiellot tutkimussuunnitelman vaatimusten mukaisesti. 
 
Palveluoperaattori huolehtii tietoaineiston elinkaaresta, rekisterinpitäjien tuottamista aineisto-
poiminnoista ja pseudokoodaustiedoista koko tietoaineiston hyödyntämisen ajan. Tiedon hyödyn-
tämisen jälkeen palveluoperaattori huolehtii aineiston arkistoinnista hyödyntämissuunnitelman mu-
kaisesti. 
    
Ideaalitilanteessa prosessia on mahdollista automatisoida metatiedon ja rekisterinpitäjien rajapinta-
ratkaisujen ja tiedonvälityspalveluiden myötä. 
  
Tiedon luovuttajan prosessi 
 

 
 
Rekisterinpitäjä antaa hyödyntäjälle tarvittaessa asiantuntija-apua rekisterissä olevien tietojensa 
hyödyntäjille jo ennen tietojen poimintaa. Tietoa luovuttavan rekisterinpitäjän tehtävänä on suorit-
taa palveluoperaattorilta vastaanottamansa tietopyynnön mukainen tietopoiminta, huomioida tarvit-
taessa henkilön voimassa olevat suostumukset ja kiellot sekä välittää tietoaineisto palveluoperaatto-
rille. Rekisterinpitäjä ylläpitää tietoja tietoluovutuksista. Tavoitteena on automaattinen ja tietotur-
vallinen tiedon luovuttajan prosessi. 
  
Henkilön prosessi 
 

Palveluoperaattorin prosessi
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Sote-palveluntuottajien tuottamien asiakastietojen lisäksi henkilö voi tallentaa omia terveys- ja hy-
vinvointitietoja rekistereihin, joiden tietoja voidaan hyödyntää lupaperusteisesti.   Henkilö hallinnoi 
tietojen hyödyntämistä suostumuksilla ja kielloilla ja ne huomioidaan tietopoimintojen yhteydessä 
käyttöluvan vaatimusten mukaisesti. 
 
Henkilön on mahdollista seurata, mihin häneen liittyviä tietoja rekisterinpitäjä on luovuttanut.  
 
 
Tietosuojan valvontaviranomaisen prosessi 
 
 

 
 
Tietojen luovuttamista, suunnitelmanmukaista hyödyntämistä, kieltojen huomioimista, tietosuojan 
ja tietoturvallisen hyödyntämisen toteutumista valvotaan viranomaisen toimesta. Tarvittavia tietoja 
saadaan rekisterinpitäjiltä ja tiedon hyödyntäjältä. Viranomainen voi tarkastaa lupaviranomaisen, 
palveluoperaattorin ja rekisterinpitäjän tai tiedon luovuttajan toimintaa ja palvelusopimusten toteu-
tumista. 
 
Valvontaviranomainen valvoo tiedon suunnitelman mukaista hyödyntämistä rekisterienpitäjien tie-
toluovutusten, suunnitelmien ja suostumusten huomioimisen perusteella. 
 
 
Vaihtoehtoinen toimintamalli:  
 
Kun tiedon hyödyntäjä haluaa hyödyntää tietoja vain yhdestä rekisteristä tai yhdeltä rekisterinpitä-
jältä, tiedon hyödyntämissuunnitelmat voidaan välittää suoraan rekisterinpitäjälle, joka käsittelee 
luvan, luovuttaa tiedot ja suorittaa tietoaineiston koostamisen.  Tietoaineiston voi koostaa myös 
palveluoperaattori. Tiedon koostamisessa on huomioitava voimassa olevat suostumukset. Tiedon 
koostamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon käsittelyn tulee täyttää sosiaali- ja terveydenhuol-
toa koskevan asiakastietolain mukaiset tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset.  
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Kuva 18 Vaihtoehtoinen toimintamalli 
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5 Tietoarkkitehtuuri 

5.1 Päätietoryhmät 
 
Tietoarkkitehtuurin pohjaksi on otettu päätietoryhmittely Terveyden ja hyvinvoinnin KA:sta. Sitä 
on tässä laajennettu ja tarkennettu erityisesti palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvillä 
tiedoilla. Oheinen päätietoryhmittely on sote-tiedon tietoturvallisen hyödyntämisen pohjana. 
 

 
Kuva 19 Päätietoryhmittely 

Päätietoryhmittelyn tiedot on kuvattu oheisessa taulukossa. 
 

Päätietoryhmä Kuvaus 
Henkilötiedot Päätietoryhmään kuuluvat kaikki henkilöön ja perheeseen liittyvät tiedot. 

Näillä on liittymiä tietojen luovutuksiin ja käytön ohjaukseen, genomitietoi-
hin, biopankkitietoihin, hyvinvointitietoihin, valtuutuksiin ja edustajuuksiin, 
varmenteisiin sekä ammattioikeuksiin ja sosiaalihuollon asiakastietoihin 
sekä terveydenhuollon potilastietoihin. 

Sosiaalihuollon 
asiakastiedot 

Päätietoryhmään kuuluvat kaikki sosiaalihuollon asiakastietoihin liittyvät 
asiakirjat, asiat ja asiakastiedot. Päätietoryhmällä on yhteyksiä henkilön 
tietoihin, palveluntuottamisen ja -järjestämisen tietoihin, terveydenhuollon 
potilastietoihin sekä valtakunnallisiin koodistoihin ja tietojen luovutuksiin. 

Palveluntuottamisen 
tiedot 

Päätietoryhmään kuuluvat kaikki SOTE-organisaatioon, resursseihin ja nii-
den varauksiin liittyvät tiedot. Päätietoryhmällä on yhteyksiä palvelunjärjes-
tämiseen, ammattioikeuksiin, sosiaalihuollon asiakastietoihin sekä tervey-
denhuollon potilastietoihin. 

Lääkkeiden tiedot

Tietojen luovutukset

Valtakunnalliset koodistot

 

Palveluntuottamisen tiedot Palvelunjärjestämisen tiedot

Ammattioikeudet

Tietojen luovutukset ja käytön ohjausHenkilöiden tiedotValtuutukset ja

edustajuudet

Varmenteet

Varmenne Valtuutus

Ammattioikeus Ammattihenkilö Henkilö
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Tietojen käyttölupa Informointi
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Asiakas

Varaus
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Koodistot ja
luokitukset

Luovutus

Terveydenhuollon potilastiedot

Potilas

Tapahtuma

Potilasasiakirja

Tahdonilmaus

Lääkemääräys Lääketiedot

Apteekit

Apteekki

Asiakassuunnitelma

BiopankkitiedotGenomitiedot

NäytetiedotGenomitiedot

Hyvinvointitiedot

Hyvinvointitiedot
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Palvelujärjestämisen 
tiedot 

Päätietoryhmään kuuluvat kaikki Asiakassuunnitelmiin, palveluihin ja jär-
jestämistapoihin liittyvät tiedot. Päätietoryhmällä on yhteyksiä palveluntuot-
tamiseen, sosiaalihuollon asiakastietoihin sekä terveydenhuollon potilastie-
toihin. 

Terveydenhuollon 
potilastiedot 

Päätietoryhmään kuuluvat kaikki terveydenhuollon potilastiedot, tahdonil-
maukset, tapahtumatiedot, lääkemääräykset ja potilasasiakirjat. Päätieto-
ryhmällä on yhteyksiä henkilön tietoihin, palveluntuottamisen ja -
järjestämisen tietoihin, sosiaalihuollon asiakastietoihin, lääkkeiden tietoihin, 
apteekkeihin sekä valtakunnallisiin koodistoihin ja tietojen luovutuksiin. 

Varmenteet Päätietoryhmään kuuluvat kaikki varmenteisiin liittyvät tiedot. Varmenteet 
liittyvät henkilön tietojen kautta ammattioikeuksiin. 

Valtuutukset ja 
edustajuudet 

Päätietoryhmään kuuluvat kaikki valtuutuksiin liittyvät tiedot. Ne liittyvät 
henkilön tietoihin. 

Ammattioikeudet Päätietoryhmään kuuluvat kaikki SOTE-ammatteihin liittyvät ammattihen-
kilö ja -oikeustiedot. Ne liittyvät henkilön tietoihin ja palveluntuottamisen 
tietoihin.  

Tietojen luovutukset 
ja käytön ohjaus 

Päätietoryhmään kuuluvat kaikki tietojen käyttölupiin ja informointeihin 
liittyvät tiedot. Ne liittyvät henkilön tietoihin. 

Genomitiedot Päätietoryhmään kuuluvat kaikki genomeihin liittyvät tiedot. Ne liittyvät 
henkilön tietoihin. 

Biopankkitiedot Päätietoryhmään kuuluvat kaikki näytteisiin ja biopankkeihin liittyvät tiedot. 
Ne liittyvät henkilön tietoihin. 

Hyvinvointitiedot Päätietoryhmään kuuluvat kaikki hyvinvointiin liittyvät tiedot. Ne liittyvät 
henkilön tietoihin. 

Lääkkeiden tiedot Päätietoryhmään kuuluvat kaikki lääketiedot. Ne liittyvät terveydenhuollon 
potilastietoihin. 

Apteekit Päätietoryhmään kuuluvat kaikki apteekkeihin liittyvät tiedot. Ne liittyvät 
terveydenhuollon potilastietoihin. 

Valtakunnalliset 
koodistot 

Päätietoryhmään kuuluvat kaikki valtakunnallisiin luokitteluihin ja koodis-
toihin liittyvät tiedot. Ne liittyvät sosiaalihuollon asiakastietoihin ja tervey-
denhuollon potilastietoihin. 

Tietojen luovutukset Päätietoryhmään kuuluvat kaikki luovutuksiin liittyvät tiedot. Ne liittyvät 
sosiaalihuollon asiakastietoihin ja terveydenhuollon potilastietoihin. 

Taulukko 16 Päätietoryhmien kuvaukset 

 
Sote-tiedon hyödyntämisen moninaisuutta pyritään avaamaan seuraavassa kuvassa, jossa pohjana 
on aiempi päätietoryhmittely ja hyödyntämisen ulottuvuuksina sote-tiedon käyttötarkoitukset. 
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Kuva 20 Tietoturvallisen hyödyntämisen ulottuvuudet 

 
Hyödyntämisen 
ulottuvuus Kuvaus 
Valvonnan tiedot Valvontaan liittyvien tietotarpeiden ulottuvuus 
Ohjaukset tiedot Valtakunnalliseen ja maakunnalliseen ohjaukseen liittyvien tietotarpeiden 

ulottuvuus 
Johtamisen tiedot Organisaation johtamiseen liittyvien tietotarpeiden ulottuvuus 
Kustannukset Kustannustietoihin liittyvien tietotarpeiden ulottuvuus 
Laatu Laatuun liittyvien tietotarpeiden ulottuvuus 
Vaikuttavuus Vaikuttavuuteen liittyvien tietotarpeiden ulottuvuus 
Tutkimustoiminnan 
tiedot 

Tutkimustoiminnan tietoihin liittyvien tietotarpeiden ulottuvuus 

Kehitystoiminnan 
tiedot 

Kehitystoiminnan tietoihin liittyvien tietotarpeiden ulottuvuus 

Innovoinnin tiedot Innovointiin liittyvien tietotarpeiden ulottuvuus 
Opettamisen tiedot Opettamiseen liittyvien tietotarpeiden ulottuvuus 

Taulukko 17 Toissijaiskäytön ulottuvuudet 

 

5.2 Loogiset tietovarannot 
 
Loogisilla tietovarannoilla kuvataan toimintaan olennaisesti liittyviä tietojoukkoja tai -aineistoja. 
Looginen tietovaranto voi kattaa useita tietokantoja tai rekistereitä. Vastaavasti sama looginen 
tietovaranto voi sisältää useiden eri tahojen hallinnoimia tietoja, vaikka tiedot sijaitsisivatkin 
samassa fyysisessä tietokannassa.  
 
Usein tietovarannot sotketaan tietojärjestelmäratkaisuihin, joten dokumenttiin on seuraavaan 
kuvaan määritelty erilaiset tietovarantotyypit. Tällä taulukoinnilla pyritään selkiyttämään erilaisten 
tietovarantojen erilaisia ominaisuuksia. Kaikkia erilaisia tietovarantoja tarvitaan, vaikkei niillä 
olisikaan suoraa suhdetta mittaristoihin ja indikaattoreihin kuten KUVA-mittareihin ja SOTE-
tietopaketteihin. 
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Tietovarantotyyppi Kuvaus 
Paikallinen tai alu-
eellinen operatiivi-
sen tiedon tietova-
ranto 

• Lähde tiedonkeruulle 
• Rakenteinen ja ei-rakenteinen tieto 
• Yhteisesti määritelty tieto 
• Kirjaussäännöt 
• Mm. asiakas- ja potilas-tiedot, taloustiedot sekä henkilöstöhallinnon 

tiedot 
Johtamisen tietova-
ranto 

• Tarkkaan määritelty rakenteinen tieto 
• Yhdistää operatiivisten järjestelmien tietoa 
• Tehokas, ajantasainen tiedon käyttö 
• Toiminnan seuranta ja johtaminen 

Raakatietovaranto • Koostaa eri järjestelmistä kerättävän tiedon säilytettäväksi 
• Rakenteinen ja ei-rakenteinen tieto 
• Mahdollistaa tiedon hyödyntämisen joustavasti eri käyttötarkoituksiin 
• Mm. Tietoallas 

Valtakunnallinen 
asiakastietovaranto 

• Valtakunnallinen asiakas- ja potilastietojen jakelu ja säilytys 
• Rakenteinen ja ei-rakenteinen tieto 
• Luo pohjaa yhteisille tietorakenteille 

Valtakunnalliset 
tilastot ja rekisterit 

• Tilastokeskuksen tilastot 
• Valtiokonttorin talousdata 
• Lakiin perustuvat valtakunnalliset tiedonkeruut 
• Luo pohjaa yhteisille tietorakenteille 

Muut tietovarannot • Tutkimusaineistot 
• Valvontarekisterit 
• Genomidata 
• Biopankit 

Taulukko 18 Tietovarantotyypit 

 
Tietovarannot on ryhmitelty ja kuvattu asiakastiedon hyödyntämisen näkökulmasta. 
Tietovarantojen nimeämisessä on pyritty hyödyntämään Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueessa 
käytössä olevia tietovarantojen määrittelyjä. Joidenkin tietovarantojen kohdalla on käytetty ylei-
sempiä nimiä ja joidenkin tietovarantojen kohdalla sisältöä on laajennettu. Julkisen ja yksityisen 
sektorin palveluntuottajien sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tietovarantojen sijaan nimeämisessä 
on käytetty yhtä yhteistä SOTE-palvelunantajan tietovarantoa. Raportoinnin ja tilastoinnin tietova-
rantojen sijaan on käytetty johtamisen sekä ohjauksen tukitietoja ja tilastoaineistot kuvattu omana 
tietovarantonaan. 
 
Tumma väri symboloi kuvissa tietovarantoja, joita voidaan jo hyödyntää. Valkoinen väri symboloi 
puuttuvia tietovarantoja tai suunnitteluvaiheessa olevia tietovarantoja.  
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Kuva 21 Loogiset tietovarannot 

 
 
Alueelliset tietovarannot (palveluntuottajan, maakunnan ja YTA-tason) 
 

Tietovaranto Kuvaus 
SOTE-palvelunantajan 
tietovaranto 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottajan, toteuttajan ja järjestä-
jän asiakastiedot    

SOTE-palvelunantajan 
operatiiviset tiedot 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottajan, toteuttajan ja järjestä-
jän taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon tiedot  

Maakunnallinen tieto-
varanto 

Maakunnallisen toissijaiskäytön vaatimien tietojen tietovaranto 

Alueellisen johtamisen 
ja ohjauksen tukitiedot 

Maakunnan palveluiden järjestäjän taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon 
tiedot 

Kunnan hyvinvointi-
palveluiden tietovaran-
to 

Kuntatoimijoiden tuottamaa tietoa henkilöiden hyvinvointipalveluiden 
käytöstä 

Alueellinen raakatie-
tovaranto 

YTA-alueen raakatietovaranto tietojen tallentamiseen ja tarvittaviin jat-
kokäsittelyihin (nykyinen teknologia perustuu tietoaltaisiin) 

Taulukko 19 Alueelliset tietovarannot 
 
Valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon tietovarannot 

Tietovaranto Kuvaus 
Valtakunnallinen 
SOTE-yhteinen 
tietovaranto 

Tietovaranto, joka koostuu yhteisesti määrittellyistä sosiaali- ja terveyden-
huollon tiedoista, niiden koosteista ja ylläpidettävistä asiakirjoista. Tietova-
ranto on toteutettu valtakunnallisena palveluna. 

Tilastoaineistot Tilastoviranomaisten (Tilastokeskuksen, THL:n, Kelan ja ETK:n) tilastot 
Luparekisteri Tiedot toissijaiskäytön luvista 
Valtakunnallinen 
raakatietovaranto 

Valtakunnallisen tiedon tallennukseen ja käsittelyyn allokoitu raakatietova-
ranto 

Henkilön suostu-
musten ja tahdonil-

Omien tietojen hyödyntämistä koskevat suostumukset ja kiellot.  

Palveluntuottajataso Maakuntataso YTA-taso

SOTE-palvelunantajan
tietovaranto

Sosiaali- ja

terveydenhuollon

operatiiviset tiedot

Maakunnallinen

tietovarasto

Alueellisen

johtamisen ja

ohjauksen tukitiedot

Kunnan

hyvinvointipalveluiden
tietovaranto 

Alueellinen

raakatietovaranto

Valtakunnallinen taso

Muut valtakunnalliset tietovarannot

Valtakunnallinen

SOTE-yhteinen
tietovaranto

Henkilön

suostumusten ja
tahdonilmausten

tietovaranto

Valtakunnalliset

luokitukset ja
koodistot

Luovutustiedot

Soten

valtakunnallisten

rekisterien arkisto

Tilastoaineistot Luparekisteri

SOTE-metatietovaranto

Koostettujen

aineistojen arkisto

Valtak

johta  

ohjaukse  

Mo

yh

asiakasa
tieto

Valtak

raakatie

Kelan etuuksien

tietovaranto

Valtakunnallinen

työeläke-etuuksien Kuolemansyytiedot
Biopankkien näyte-

j  ti t ki t i

Ympäristö-

terveydenhuollon

Valtakunnallinen

henkilötietojen

Valtakunnallinen

varmennepalvelun
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maisujen tietovaran-
to 
Soten valtakunnal-
listen rekisterien 
arkisto 

Arkisto valtakunnallisten sote-rekisterien tiedoista 

SOTE-
metatietovaranto 

Kuvaavaa ja määrittelevää tietoa tietovarantojen tiedoista 

Valtakunnallinen 
johtamisen ja ohja-
uksen tukitiedot 

Valtakunnalliseen ohjaukseen tarvittavat tukitiedot 

Valtakunnalliset 
luokitukset ja koo-
distot 

Tietovaranto, joka koostuu luokituksista, koodistoista ja asiakirjarakenteista, 
joita käytetään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä tai valtakunnallisis-
sa tietojärjestelmissä. THL hallinnoi koodistoja ja asiakirjarakenteita. 

Luovutustiedot Tietovaranto tietojen luovutuksista 
Koostettujen aineis-
tojen arkisto 

Toissijaiskäyttöön koostettujen aineistojen arkisto 

Monialaisen yhteis-
työn asiakasasiakir-
jojen tietovaranto 

Tietovaranto monialaisen yhteistyön asiakasasiakirjoista 

Taulukko 20 Valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon tietovarannot 
 

 

 
Kuva 22 Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon nykyiset valtakunnalliset rekisterit 

 

Tiedon hyödyntämisen tietovarannot 

Tietovaranto Kuvaus 
Sosiaali- ja tervey-
denhuollon valta-
kunnallisten rekiste-
rien arkisto 

Nykyisten 12 THL erillisrekisterin (Kuva 22) tietosisältö. Tiedot ovat edel-
leen hyödynnettävissä, mutta uudet yhteisesti seurattavaksi määritellyt asia-
kastiedot ovat valtakunnallisessa SOTE-tietojen tietovarannossa.    

Valtakunnallinen 
SOTE-tietojen tie-
tovaranto 

Rakenteisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen tietovaranto. Tieto 
perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosesseissa syntyneeseen 
yhtenäiseen tietoon. Tietovarannossa tiedot ovat pseudonymisoidussa muo-
dossa. Tietosisältöä hyödynnetään eri tarkoituksiin tuotettavien tietoaineis-
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tojen muodossa. Tietoa voidaan hyödyntää myös ensisijaiseen käyttöön. 
Tiedoilla on yhteinen rekisterinpitäjä. 

SOTE-
metatietovaranto 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietovarantojen tietosisältöä kuvaavaa tietoa 

Tilastoaineistot Tilastojen ja aikasarjojen tuottamista varten koostetut pysyvät tietoaineistot 

Lupatiedot Tiedon hyödyntämiseen liittyvien lupahakemusten, hyödyntämissuunnitel-
mien ja lupapäätösten tiedot. 

Luovutustiedot Tietovaranto mahdollistaa asiakastietojen luovutusten seurannan ja jäljitet-
tävyyden sekä tietotilinpäätösten tuottamisen. Asiakastiedon jatkuvaluontei-
nen hyödyntäminen kuvataan rekisteriselosteissa.  

Koostettujen aineis-
tojen arkisto 

Kertaluonteisesta ja määräaikaista hyödyntämistä varten koostettujen aineis-
tojen ja niiden metatietojen arkisto. Aineistot arkistoidaan hyödyntämisen 
päättymisen yhteydessä käyttösuunnitelman mukaisesti. 

Alueellisen johtami-
sen ja ohjauksen 
tukitiedot 

Palvelujärjestelmän alueelliseen johtamiseen, ohjaukseen ja kehittämiseen 
tuotettua tietoa. Alueelliseen palvelujärjestelmään liittyvään tietoon liitetään 
myös asiakastietoa. 

Valtakunnallisen 
johtamisen ja ohja-
uksen tukitiedot 

Palvelujärjestelmän alueelliseen ja valtakunnalliseen johtamiseen, ohjauk-
seen ja kehittämiseen tuotettua tietoa. Palvelujärjestelmään liittyvään tietoon 
liitetään myös asiakasietoa sekä hyvinvointipalveluiden tietoa.  Valtakun-
nallinen tieto palvelee alueellista kehittämistä mm. vertailutietona. 

Taulukko 21 Tiedon hyödyntämisen tietovarannot  
 
Muut valtakunnalliset tietovarannot 
 
Asiakastiedon hyödyntämisessä on tarve yhdistää tietoa henkilöstä saatavilla olevaan muuhun tie-
toon. Muiden valtakunnallisten tietovarantojen ryhmään on nostettu sellaisia tietovarantoja, joiden 
tiedot liittyvät henkilön terveyteen ja hyvinvointiin ja joita hyödynnetään jo nykyisin tai tarvitaan 
hyödyntäjien tunnistautumisessa.  
 
Ryhmän metatietovaranto ja saatavuustietovaranto kattavat sosiaali- ja terveydenhuollon tietoja 
laajemmat tietokuvaukset ja aineistojen saatavuustiedot.  
 

Tietovaranto Kuvaus 
Kelan etuuksien tietovaran-
to 

Kelan etuuksiin liittyvät tiedot 

Eläkevakuutusyhtiöiden 
etuustietovarannot 

Eläkevakuutusyhtiöiden etuuksiin liittyvät tiedot 

Valtakunnallinen työeläke-
etuuksien tietovaranto 

Työeläke-etuuksiin liittyvät tiedot 

Työeläkealan ansiotietojen 
tietovaranto 

Työeläkkeisiin liittyvät ansiotiedot  

Kuolemansyytiedot Tiedot vakinaisesti Suomessa asuvien henkilöiden kuolemansyistä. 
Kuolemansyytietojen rekisterinpitäjä on Tilastokeskus. 

Tapaturmaetuuksien tieto-
varannot 

Tapaturmiin liittyvien etuuksien tiedot 

Biopankin näyte- ja tietore-
kisteri 

Sisältää yleistä näytteen tutkimuksellista käyttöä palvelevaa tietoa, 
näytteistä analysoituja tai muutoin saatuja näytteeseen liittyviä tieto-
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ja sekä tarvittavia tietoja henkilöstä, josta näyte on otettu. 
Genomitietojen tietovaran-
to 

Kansallisessa genomistrategiassa määritelty genomitiedon eli koko 
perimästä saatavan tiedon valtakunnallinen tietovaranto. 

Ympäristöterveydenhuollon 
tietovaranto 

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien ja -
toimenpiteiden sekä valvontakohteiden tiedot 

Työsuojelun tietovaranto Työsuojelun valvontasuunnitelmien ja -toimenpiteiden sekä valvon-
takohteiden tiedot  

Valtakunnallinen henkilö-
tietojen tietovaranto 

Koostuu Suomen kansalaisten ja Suomessa vakituisesti asuvien hen-
kilöiden henkilötiedoista, osoitteista ja perhesuhteista. Tietovarannon 
rekisterinpitäjä on Väestörekisterikeskus ja se on valtakunnallinen. 

Valtakunnallinen varmen-
nepalvelun tietovaranto 

Sisältää tiedon mm. sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille 
myönnetyistä varmenteista. Tietovaranto on valtakunnallinen. 

Kansallinen tulorekisteri Tulee sisältämään kansalaisten tulotiedot yksityiskohtaisella tasolla. 
 

Metatietovaranto Kuvaavaa ja määrittelevää tietoa tietovarantojen tiedoista 
Saatavuustietovaranto Tiedot hyödyntämiseen käytettävissä olevista tietoaineistoista  

Taulukko 22 Muut valtakunnalliset tietovarannot 
 

5.3 Loogisten tietovarantojen väliset tietovirrat 
 
Tietovirtoja on kuvattu jatkuva- ja kertaluonteisen hyödyntämisen näkökulmasta.  Keskeisiä asia-
kastiedon tietolähteitä ovat SOTE-palvelunantajan tietovarannot, jotka kattavat seuraavassa tietovir-
takaaviossa julkisen- ja yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon SOTE-järjestäjän, -
tuottajan ja -toteuttajan tietovarannot. Alueellisen ja valtakunnallisen johtamisen ja ohjauksen tuek-
si tarvitaan asiakastietoja sekä talous- ja resurssitietoja kaikilta SOTE-palvelunantajilta. Vastaavasti 
asiakastiedot välitetään kaikilta SOTE-palvelunantajilta valtakunnalliseen SOTE-tietojen tietova-
rantoon, joka toimii yhteisenä valtakunnallisena asiakas-ja potilastiedon lähteenä aineistoille, tilas-
toaineistoille sekä valtakunnalliselle johtamisen ja ohjauksen tukitiedoille. Aineistojen muodosta-
misessa lähteenä voidaan käyttää suoraan yksittäisen palveluntuottajan asiakastietoja, kun hyödyn-
nettävä tieto ei ole saatavissa valtakunnallisesta tietovarannosta.  
 
Aineistojen koostamisessa asiakastietoihin voidaan liittää mm. henkilön itse tuottamia hyvinvointi- 
ja terveystietoja, lääkemääräystietoja, arkistoitujen rekisterien tietoja, muiden valtakunnallisten 
tietovarastojen tietoja sekä kuntien hyvinvointipalvelujen tietoja. Kuntien hyvinvointipalveluiden 
käyttötietoja voidaan hyödyntää myös johtamisen ja ohjauksen tukitietoina.  
 
Aineistojen koostamisessa ja tietosisällön kuvaamisessa hyödynnetään SOTE-metatietoja ja muiden 
tietovarantojen metatietoja. Aineiston koostamisen yhteydessä tuotetaan luovutustiedot aineiston 
metatiedoista sekä aineiston hyödyntämiseen mahdollisesti vaadituista lupa- ja suostumustiedoista.  
Koostetuista aineistoista tuotetaan metatietoa saatavuustietona aineistojen hallintaa- ja uudelleen 
käyttöä varten. Käytön jälkeen aineisto arkistoidaan hyödyntämissuunnitelman määritysten 
mukaisesti.  
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Kuva 23 Tietovirrat loogisten tietovarantojen välillä 

 
Sote-ohjauksen osalta vuoden 2019 loogiset tietovirrat on kuvattu hyvin karkealla tasolla oheiseen 
nelitasomalliin. Siinä nykyinen toimintamalli säilyy pääosin ja ainoa suunniteltu muutos on YTA-
raakatietovarantojen käyttöönottaminen niillä alueilla, missä tietoaltaita on pilotoitu vuoden 2017 
aikana. Raakatietovarantojen tietoja ei kuitenkaan vielä vuonna 2019 hyödynnetä valtakunnallisesti 
sote-järjestäjien ohjaukseen. 

  

Valtakunnallinen

terveydenhuollon

potilastietovaranto

Valtakunnallinen

sosiaalihuollon

asiakastietovaranto

Valtakunnallinen

lääkitystietojen
tietovaranto

 

 

 

Luparekisteri

 

  

Luovutustiedot

 
SOTE-metatietovaranto

Potilastietoja

Lääkemääräys
 

 

 

Asiakastietoja

Valtakunnallinen 

omien hyvinvointi-

ja terveystietojen
tietovaranto

 

  

  

Henkilön

suostumusten ja
tahdonilmausten

tietovaranto

Suostumus

Metatietoa

 

  

 

Hyvinvointi- ja

terveystietoa

Lääkemääräys

 

  

Asiakas- ja 

potilastietoja

 

 

 

Lupaperuste

Aineiston metatiedot
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Kuva 24 Tiedon keruun tietovirrat v2019 

 
Vuoteen 2025 mennessä tietojen keruukäytäntöjä pitäisi olla kyetty muuttamaan niin, että erillistä 
rekisterikirjausta ei tarvita, vaan ohjaukseen tarvittavat tiedot poimitaan joko Kannasta tai raakatie-
tovarantojen avulla. 

 
Kuva 25 Tiedon keruun tietovirrat v2025 
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6 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri 
 
Tietojärjestelmäarkkitehtuurista on kuvattu tietojärjestelmäpalveluita, tietojärjestelmäkarttaa ja tie-
tojärjestelmien välistä vuorovaikutuskaaviota. Tietojärjestelmien välistä vuorovaikutuskaavioita on 
kuvattu erikseen jatkuva- ja kertaluonteisen hyödyntämisen näkökulmasta. Jatkuvaluonteisesta vuo-
rovaikutuskaaviosta on hahmoteltu sekä vuoden 2019 että vuoden 2025 versiot. 
 

6.1 Tietojärjestelmäpalvelut 
 
Tietojärjestelmäpalvelut voivat olla sekä käyttöliittymän sisältäviä käyttäjille suunnattuja palveluja 
(esim. tunnistautuminen) että rajapinnan sisältäviä automatisoituja sovelluspalveluja (esim. sovel-
lusten välinen tiedonsiirto). Seuraavassa kuvassa tietojärjestelmäpalvelussa on keskeisemmät palve-
lutuottajakohtaiset, maakunnalliset, yhteistoiminta-alueelliset ja valtakunnalliset tietojärjestelmä-
palvelut tiedon toissijaiskäytön näkökulmasta. 
 

 
Kuva 26 Tietojärjestelmäpalvelut 

Palveluntuottajat

Yhteistoiminta-alueet

Maakunnat

Kela

THL

Väestörekisterikeskus

Palveluoperaattori

Tietoallas

Tietovarasto

Hajautettu laajojen

tietomassojen

tallennus ja käsittely

Tilastojärjestelmäpalvelut

Kanta Omakanta

Asiakastietojärjestelmä

palvelut
Valtakunnalliset

tietojärjestelmä

palvelut

Tiedon varastointi,

käsittely ja lataus

 

 

Metatietopalvelu

Identiteetinhallinta

Käyttövaltuushallinta
Asiakaspalvelun

tietojärjestelmäpalvelut
Älykkäät avustajat Lokienhallinta

Saatavuuskatalogi
Asianhallinta

(Päätösten hallinta)
Julkaisupalvelu

Integraatioiden
hallinta

Kansallisen

palveluarkkitehtuurin

palvelut

Arkistoinnin

tietojärjestelmäpalvelut

Metatietopalvelu

Valtakunnalliset

tietojärjestelmä

palvelut

Valtakunnalliset

tietojärjestelmä

palvelut

 

  

il k k ETK

Tiedon varastointi,

käsittely ja lataus

Tiedon varastointi,

käsittely ja lataus

 

  

 

  

Tietovarasto

Tietovarasto
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Palvelu Kuvaus Omistajuus 
Tietoallas Valtakunnallinen tai alueellinen raakatiedon 

keruu- ja talletusjärjestelmä, joka voi sisältää 
rakenteeltaan ja formaatiltaan rajoittamatonta 
tietoa (big data). 

Toissijaiskäytön 
palveluoperaattori, 
YTA:eet 

Tietovarasto Valtakunnallisia, palvelun järjestäjien ja pal-
velun tuottajien rakenteisen tiedon varastoja, 
joihin kerätään tietoa lähdejärjestelmistä 
ja/tai tietoaltaista analysointi- ja raportointi-
tarkoituksiin. 

THL, maakunnat, 
palveluntuottajat 

Hajautettu laajojen tietomasso-
jen tallentaminen ja käsittely 

Tietoaltaiden raakatiedon käsittelyjärjestel-
mä. 

THL, YTA:eet 

Tilastojärjestelmät Valtakunnallisen tilastotuotannon tilastoma-
temaattiset järjestelmät, jotka hyödyntävät 
tietovarastoja 

THL, Tilastokes-
kus, Kela, ETK 

Kanta Valtakunnallinen sähköiset reseptit sekä 
asiakas- ja potilastietojen arkiston toteuttava 
järjestelmä tiedonvälitysrajapintoineen 

Kela 

Omakanta Valtakunnallinen kansalaisten oman ja itse 
tuottaman terveystiedon talletusjärjestelmä 

Kela 

Asiakastietojärjestelmäpalvelut Sosiaalihuollon palveluntuottajien operatiivi-
sen toiminnan ensisijaiskäytön perusjärjes-
telmät, jotka tuottavat raakatietoa tietoaltai-
siin ja niiden kautta tietovarastoihin toissi-
jaiskäyttöä varten 

Palveluntuottajat, 
myöh. maakunnat 

Potilastietojärjestelmäpalvelut Terveydenhuollon palveluntuottajien opera-
tiivisen toiminnan ensisijaiskäytön perusjär-
jestelmät, jotka tuottavat raakatietoa tietoal-
taisiin ja niiden kautta tietovarastoihin toissi-
jaiskäyttöä varten 

Palveluntuottajat, 
myöh. maakunnat 

Valtakunnalliset tietojärjestel-
mä-palvelut 

Valtakunnalliset ydintiedon hallinnan (mas-
ter data management) ja tilastotuotannon 
järjestelmäpalvelut kuten väestö- ja yritystie-
tojärjestelmät sekä hoitoilmoitusjärjestelmä 

Kela, VRK, THL 

Tiedon varastointi, käsittely ja 
lataus 

Tietovarastoihin liittyvä järjestelmä, jonka 
avulla raakatiedot haetaan lähdejärjestelmistä 
ja/tai tietoaltaista, käsitellään käyttötarkoi-
tuksen mukaiseen muotoon ja ladataan tieto-
varastoon (ETL-järjestelmä) 

THL, maakunnat, 
palveluntuottajat, 
YTA:eet Tilasto-
keskus 

Laajojen tietomassojen haku ja 
siirto  

Kansallinen palveluväylä on tiedonvälitys-
konsepti, jonka tehtävänä on toimia viestien 
välitysalustana siihen liittyneiden järjestel-
mien välillä. Palveluväylä on tiedonvälitys-
kerros, joka tarjoaa vakioidun ja tietoturvalli-
sen tavan sekä julkaista että käyttää erilaisia 
tietovarantoja ja palveluita. Laajojen tieto-
massojen haku ja siirto palveluväylän avulla 

VRK 
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(YTI) on laajoihin datamassoihin erikoistu-
nut palvelu palveluväylässä 

Metatietopalvelu Tietovarantojen tietosisällön kuvailutiedon 
hallintajärjestelmä. Metatietoa hyödynnetään 
tiedon vastaanoton yhteydessä tehtävään laa-
duntarkastukseen, tietoaineistojen tunnista-
miseen ja saatavuustiedon tuottamiseen. 

THL, Kela, VRK, 
Tilastokeskus 

Identiteetinhallinta Suomi.fi –palvelun avulla valtakunnallisesti 
toteutettava toissijaiskäytön käyttäjien vahva 
tunnistaminen 

VRK 

Käyttövaltuushallinta Valtakunnallisesti toteutettava tunnistettujen 
käyttäjien käyttövaltuuksien hallinta eli mitä 
järjestelmiä ja tietoja käyttäjä on valtuutettu 
käyttämään 

Toissijaiskäytön 
palveluoperaattori 

Asiakaspalvelun tietojärjes-
telmäpalvelut 

Valtakunnallisesti keskitetty toissijaiskäytön 
käyttäjien tuen ja neuvonnan puhelinpalvelun 
ja sähköisen palvelun järjestelmä 

Toissijaiskäytön 
palveluoperaattori 

Älykkäät avustajat Toissijaiskäytön sähköisen portaalin itsepal-
velua avustavat oppivat järjestelmät (bot, 
koneoppiminen) 

Toissijaiskäytön 
palveluoperaattori 

Lokienhallinta Valtakunnallinen toissijaiskäytön tapahtumat 
tallettava järjestelmä, jonka avulla voidaan 
seurata käytön asianmukaisuutta ja aktiivi-
suutta 

Toissijaiskäytön 
palveluoperaattori 

Saatavuuskatalogi Hakemisto, joka tarjoaa tutkijoille palvelut 
saatavuustietojen hakuun ja katseluun tieto-
jen hallintaa varten. Saatavuuskatalogista 
näkee suppeasti kansallisella tasolla palve-
luihin liittyvää tietoa.     

Toissijaiskäytön 
palveluoperaattori 

Asianhallinta Monialaiseen yhteistyöhön sekä henkilön 
muiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien 
tietojen kuin asiakas- potilasasiakirjojen hal-
lintajärjestelmä, jonka avulla toteutetaan 
myös toissijaiskäytön hallinnan, ohjauksen ja 
valvonnan operatiivinen toiminta 

Toissijaiskäytön 
palveluoperaattori 

Julkaisupalvelu Valtakunnallisen julkaisujen hallinnan avulla 
toteutetaan toissijaiskäyttöön tarkoitetun tie-
don julkaisu sekä avoimeen käyttöön (open 
data) että käyttötarkoituksen mukaan rajat-
tuun käyttöön 

Toissijaiskäytön 
palveluoperaattori 

Integraatioiden hallinta Toissijaiskäytön tietoaltaiden ja –varastojen 
rajapintaratkaisu, jonka avulla niihin haetaan 
raakatieto ja siirretään käsitelty tieto käytet-
täväksi kansallisen palveluväylän kautta  

VRK 

Kansallinen palveluarkkiteh-
tuurin tietojärjestelmäpalvelut 

Kansallinen palveluarkkitehtuuri luo yhteen-
toimivan digitaalisten palvelujen infrastruk-
tuurin, jonka avulla tiedon siirto organisaati-
oiden ja palvelujen välillä on helppoa. Oh-
jelmassa luodaan kansallinen palveluväylä 

VRK 
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(tiedon välityskerros), kansalaisten, yritysten 
ja viranomaisten tarvitsemat yhteiset palve-
lunäkymät, uusi kansallinen sähköinen tun-
nistusratkaisu sekä kansalliset ratkaisut orga-
nisaatioiden ja luonnollisten henkilöiden roo-
lien ja valtuutusten hallintaan 

Arkistoinnin tietojärjestelmä-
palvelut 

Valtakunnallinen toissijaiskäytön tietojen 
arkisto, johon sekä kerta-  että jatkuvaluon-
teisen käytön tiedot siirretään luovutuksen ja 
aktiivikäytön jälkeen 

Toissijaiskäytön 
palveluoperaattori 

Taulukko 23 Tietojärjestelmäpalvelut 

 

6.2 Tietojärjestelmäkartta 
 
Tietojärjestelmäkartassa on keskeisemmät palvelutuottajakohtaiset, maakunnalliset, yhteistoiminta-
alueelliset ja valtakunnalliset tietojärjestelmät tiedon toissijaiskäytön näkökulmasta. Samasta loogi-
sesta järjestelmästä voi olla useita toteutuksia. 

   
Kuva 27 Tietojärjestelmäkartta 

 

Tietojärjestelmä Kuvaus 
Potilastietojärjestelmä Yleisnimitys terveydenhuollon palvelunantajan potilastietojen kä-

sittelyn tietojärjestelmistä. 
Asiakastietojärjestelmä Yleisnimitys sosiaalihuollon palvelunantajan asiakastietojen käsit-

telyn tietojärjestelmistä. 

Valtakunnalliset

Asiakas-

tietojärjestelmä

Valveri

Koodistopalvelu

(THL)

 

Apteekkijärjestelmä

Asiointiportaalit

Väestötietojärjestelmä

Hyvinvointisovellukset

 s

elmä Taloushallintojärjestelmä

Kanta-palvelut

Valtakunnalinen

sote-tiedon

keruujärjestelmä

(THL)

Viranomaisen

tiedonkeruujärjestelmä

(KELA)

Valtakunnallinen

sote-tiedon

raportointijärjestelmä

(THL)

Viranomaisen

raportointijärjestelmä

(KELA

Viranomaisen

tiedonkeruujärjestelmä

(Tilastokeskus)

Viranomaisen

tiedonkeruujärjestelmä

(Tilastokeskus)

Tietovarasto

Valinnanvapausjärjestelmät

Palveluhakemisto

Palautejärjestelmä

Lupatietojärjestelmä

Informaatio- ja

tukiportaali

Tietoturvallinen

käyttöympäristö

Valtakunnallinen

tietoallas

Tutkimustoiminnan

järjestelmät

Valtakunnalliset

sote rekisterit

Tietojen elinkaaren
hallinnan

järjestelmä

Kapa-palvelut

Saatavuuskatalogi

 

Biopankin näyte- ja
tietorekisteri

Genomitiedon

rekisteri

Hyvinvointikertomus
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Hyvinvointisovellukset Henkilön omassa käytössä olevat hyvinvointisovellukset, joita hen-

kilö voi joko vapaasti tai osana sote palvelunantaja hoitoa ottaa 
käyttöönsä ja jotka käsittelevät henkilön hyvinvointiin liittyviä tie-
toja. 

Asiakas- ja potilastietojärjes-
telmä 

Yleisnimitys sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan asiakas- 
ja potilastietojen käsittelyn tietojärjestelmistä. 

Henkilöstöhallintojärjestelmä Yleisnimitys sosiaalihuollon ja / tai terveydenhuollon palvelunanta-
jan henkilöstöhallinnon tukipalveluiden tietojärjestelmistä. 

Taloushallintojärjestelmä Yleisnimitys sosiaalihuollon ja / tai terveydenhuollon palvelunanta-
jan taloushallinnon tukipalveluiden tietojärjestelmistä. 

Apteekkijärjestelmä Apteekkien tietojärjestelmä, joka yhteydessä Kanta-palveluihin 
potilaiden lääketietojen osalta 

Alueellinen seurannan ja 
johtamisen järjestelmä 

Yleisnimitys sosiaalihuollon ja / tai terveydenhuollon palvelunanta-
jan tiedolla johtamisen järjestelmäkokonaisuudesta. 

Tietovarasto Palveluntuottajan tai maakuntien toissijaiskäytön tietovaranto, jon-
ne tallennetaan rakenteista tietoa tiedon hyödyntämistä varten. Tie-
tovaraston tiedot ovat aina ennalta määriteltyjä ja niillä on aina 
vähintään yksi määritelty käyttötarkoitus. 

Asiointiportaalit Käyttöliittymä palvelunantajan palveluihin, joihin myös kertyy 
asiakaskohtaista tietoa digitaalisten palveluiden käytöstä. 

Hyvinvointikertomukset Maakunnalliset hyvinvointikertomukset-tietojärjestelmä on alueen 
hyvinvoinnin raportointijärjestelmä. 

Alueellinen tietoallas Yhteistoiminta-alueelliset tietoaltaat, joiden avulla tallennetaan 
laajoja massoja tietoa, ja jotka mahdollistavat niiden käsittelyn 
myöhemmin sovituin tavoin. Tietoaltaan tiedot sisältävät laajasti 
alueen sote-palveluprosessissa ja mahdollisesti muuallakin tallen-
tuvaa rakenteista ja ei-rakenteista tietoa. Altaissa on paljon sellaista 
tietoa, joka ei ole suoraan henkilöön liittyvää, mutta on yhdistettä-
vissä henkilöön, jos tietojen yhdistämiseen on sopiva peruste. Tie-
toaltaaseen tallennettaville tiedoille ei välttämättä ole vielä tallen-
nusvaiheessa käyttötarkoitusta, mutta tällöin se ei saa olla suoraan 
yhdistettävissä henkilöön. 

Lupatietojärjestelmä Käyttölupien ja eettisten arviointien hallintajärjestelmä. 
Saatavuuskatalogi Aineistojen ylläpito- ja hakupalvelujärjestelmä. Saatavuuskatalogin 

avulla tutkijat löytävät haluamiaan tietoja kaikesta tietoaineistosta. 
Tietoturvallinen käyttöympä-
ristö 

Tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus koostettujen aineistojen 
analysointiin ja elinkaaren hallintaan. Kertaluonteisen tiedon hyö-
dyntämisen käyttöympäristö. 

Kapa-palvelut Julkisten hallinnon palveluiden yhteinen haku- ja asiointipalvelu. 
Kapa-palvelut sisältävät tunnistuksen, valtuutuksen, palveluväylän 
ja palvelutietotietovarannon kaltaisia yhteiskäyttöisiä tietojärjes-
telmiä, jotka tähän on koottu yhteen loogiseen kokonaisuuteen. 

Koodistopalvelu Kansallisesti käytettäviä luokittelevia ja yksilöiviä koodistoja sekä 
lomakerakenteita sisältävä tietojärjestelmä.  

Kanta-palvelut Sote asiakas- ja potilasasiakirjojen arkistointia ja hakutoimintoja 
toteuttava kansallinen tietojärjestelmä, sisältää myös tietojärjestel-
män, johon tallennetaan lääkkeen määrääjien lähettämiä sähköisiä 
lääkemääräyksiä ja niihin liitettäviä apteekkien toimitustietoja 

Väestötietojärjestelmä Väestötietojen master-tiedon hallintajärjestelmä. 
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Valtakunnalliset sote-
rekisterit 

Yleisnimitys valtakunnallisista sote-rekistereistä. Tarkempi kuvaus 
tämän hetkisistä rekistereistä löytyy kuvasta 22 

Valtakunnallinen sote-tiedon 
keruujärjestelmä 

THL:n valtakunnallisten sote-rekisterien tietojen keruujärjestelmä. 

Valtakunnallinen sote-tiedon 
raportointijärjestelmä 

THL:n tietojen raportointijärjestelmä 

KELAn tiedonkeruujärjes-
telmä 

KELAn etuustietojen keruujärjestelmä 

KELAn raportointijärjestel-
mä 

KELAn etuustietojen raportointijärjestelmä 

Tilastokeskuksen tiedonke-
ruujärjestelmä 

Tilastokeskuksen tietojen keruujärjestelmä 

Tilastokeskuksen raportointi-
järjestelmä 

Tilastokeskuksen tilastotietojen raportointijärjestelmä 

Valinnanvapausjärjestelmät Yleisnimitys valinnanvapauden valtakunnallisille tietojärjestelmille 
Palautejärjestelmä Valtakunnallinen palautetiedon hallinnointijärjestelmä 
Palveluhakemisto Valtakunnallinen palveluhakemisto, jossa kuvaukset kaikista tarjot-

tavista sote-palveluista 
Tutkimustoiminnan järjes-
telmät 

Yleisnimitys tutkimustoimintaan liittyvistä tietojärjestelmistä 

Informaatio- ja tukiportaali Tutkijoille kertaluonteiseen tiedon hyödyntämiseen suunnattu in-
formaatio- ja tukiportaali, jonka kautta tutkija voi löytää tietoja siitä 
mitä tietoja on saatavilla mistäkin asiasta. Tietojärjestelmä on yh-
teydessä saatavuuskatalogiin ja metatietojärjestelmään. 

Valtakunnallinen tietoallas Valtakunnallinen tietojen tallentamisen ja käsittelyn alusta, jonka 
avulla voidaan luoda erilaisia koostettuja aineistoja ja tietovarastoja 

Tietojen elinkaaren hallinnan 
järjestelmä 

Tietojen elinkaaren hallinnan tietojärjestelmä, joka hoitaa mm. ar-
kistoinnin 

Biopankin näyte- ja tietore-
kisteri 

Biopankkien näytteiden ja näytetietojen hallintajärjestelmä 

Genomitiedon rekisteri Genomitietojen hallintajärjestelmä 
Valveri Valvontaviranomaisen käytössä oleva tietojärjestelmä. Valvontajär-

jestelmässä voidaan käsitellä yksittäisten henkilöiden sosiaali- ja 
terveydenhuoltoon liittyviä asiakirjoja.    

Taulukko 24 Tietojärjestelmät 
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6.3 Tietojärjestelmien välinen vuorovaikutus 

6.3.1 Jatkuvaluonteinen hyödyntäminen 2019 
 
Jatkuvaluonteinen tiedon hyödyntämisen tietojärjestelmien välinen vuorovaikutuskaavio vuodelle 
2019 sisältää pitkälti nykytilan kaltaisen kokonaisuuden tietojärjestelmistä. Tuottajien tietojärjes-
telmät keskustelevat pääasiassa järjestäjän, THL:n ja Kelan tietojärjestelmien kanssa. Järjestäjän 
tietojärjestelmillä on tuottajien lisäksi yhteyksiä Tilastokeskuksen, Valtiokonttorin ja Valvovan vi-
ranomaisen tietojärjestelmiin.  
 

 
Kuva 28 Jatkuvaluonteisen hyödyntämisen tietojärjestelmien vuorovaikutuskaavio v2019 

 

6.3.2 Jatkuvaluonteinen hyödyntäminen 2025 
 
Jatkuvaluonteinen tiedon hyödyntämisen tietojärjestelmien välinen vuorovaikutuskaavio vuodelle 
2025 on edellisesti muuttunut sillä tavoin, että tuottajien ja järjestäjien välinen kommunikointi kul-
kee pääosin YTA-tasoisten alueellisten tietoaltaiden kautta. Myös järjestäjän ja valtakunnallisten 
tiedon hyödyntäjien välinen kommunikointi menee pääosin valtakunnallisen tietoaltaan kautta. si-
sältää pitkälti nykytilan kaltaisen kokonaisuuden tietojärjestelmistä.  

Tilastokeskus Valtiokonttori

THL

KELA

Yhteistoiminta-alue

JärjestäjäTuottaja

Asiakas- ja

potilastieto

-järjestelmä

Maakunnan

tietovarasto

Kanta-palvelut

Valtakunnalinen

sote-tiedon

keruujärjestelmä

(THL)

Henkilöstöhallintojärjestelmä

Taloushallintojärjestelmä

Hallinnolliset tiedot

HR-data

Taloustietoja

Asiakas- ja potilastiedot

Valinnanvapausjärjestelmät

Alueellinen tietoallas

  edot

stietoja

HR-data

Valtakunnallinen

sote-tiedon

raportointijärjestelmä

(THL)

Seurantatiedot

Seurantatiedot

Omakanta

Asiakas- ja

potilastiedot

Valinnanvapaustiedot

Tilastot, seurantatiedot, raportit

Valinannvapaustiedot

Väestötietojärjestelmä

Henkilötiedot

Henkilötiedot

Valtakunnallisten

tilastojen

järjestelmä

Valtakunnallinen

taloustietojen

järjestelmä

Seurantatiedot

Seurantatiedot

Talous-

tietoja

Seurantatietoja

Valinannvapaustiedot

Hyvinvointikertomus

Tilastot, raportit, seurantatiedot

Valvova

viranomainen

Valvontajärjestelmä

Seurantatiedot Seurantatiedot
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Kuva 29 Jatkuvaluonteisen hyödyntämisen tietojärjestelmien vuorovaikutuskaavio v2025 

  
 

6.3.3 Kertaluonteinen hyödyntäminen 
 
Kertaluonteisen tiedon hyödyntämisen tietojärjestelmien vuorovaikutuskaaviossa myötäilee 
palveluoperaattorin toimintaa. Toiminnassa painottuu tietojen hankkiminen ja niiden saattaminen 
sellaiseen muotoon, että eri lähteistä tulevat tiedot on mahdollista yhdistää. Luvan myöntäminen 
käynnistää prosessin, jolla tietoja hankitaan. Se mitä tietoja hankitaan, perustuu tiedon hyödyntäjien 
tarpeisiin. Tietojen hankkimisen lisäksi palveluoperaattori toimittaa tiedot niiden tarvitsijoille.  
 

 
Kuva 30 Kertaluonteisen hyödyntämisen tietojärjestelmien vuorovaikutuskaavio 

THL

KELA

Yhteistoiminta-alue

JärjestäjäTuottaja

Asiakas- ja

potilastieto

-järjestelmä

Maakunnan

tietovarasto

Kanta-palvelut

Valtakunnalinen

sote-tiedon

keruujärjestelmä

(THL)

Henkilöstöhallintojärjestelmä

Taloushallintojärjestelmä

Asiakas-, potilas- ja

hyvinvointitiedot

Valinnanvapausjärjestelmät

Alueellinen tietoallas

 

 

Valtakunnallinen

sote-tiedon

raportointijärjestelmä

(THL)Tilastot,

seurantatiedot,

raportit

Valinannvapaustiedot

Väestötietojärjestelmä

Henkilötiedot

Henkilötiedot

Seurantatiedot

Seurantatiedot

Seurantatietoja

Valinannvapaustiedot

Hyvinvointikertomus

Valtakunnallinen

tietoallas
Seurantatiedot

Halllinolliset, talous ja
HR-tiedot

Seurantatiedot

Hyvinvointisovellukset
Hyvinvointitiedot

Valvontajärjestelmä

Maksatusjärjestelmät

Tietovarasto

Tiedon tuottajien järjestelmät

Palveluoperaattorin järjestelmät

Tiedon hyödyntäjän järjestelmät

  

Tiedon välitys ja
vastaanotto

Esikäsittely
Tekninen

harmonisointi

Tietojen kokoamis-,

yhdistämis- ja

luovutuspalvelu

Metatietojärjestelmä
Tietojen

säilytysjärjestelmä

 

Saatavuuskatalogi

Rekisterinpitäjän

tietojärjestelmä

Tiedon hyödyntäjän
tietovarasto

Tiedon tuottajan
tietovarasto

Poimittu tieto

 

Esikäsittely

Valtuutus

Metatiedot

  

Pseudonymisoitu tieto
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7 Kehittämispolku 
 
Seuraaviin kolmeen kuvaan ja niitä avaavaan taulukkoon on avattu kehittämispolku tavoitetilan 
kokonaisarkkitehtuurin saavuttamiseksi. Kehittämispolkua on jaettu siten, että jokaisessa kuvassa 
kehitystekemistä on ositettu valtakunnalliselle, yta-tasoiselle, maakunnalliselle ja palvelutuottaja-
tasoiselle tasolle. Lisäksi koko kehittämispolku on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäinen kuva ja tau-
lu kuvaavat jatkuvaluonteisen tiedon hyödyntämisen kehittämispolkua vuosille 2017-2019, seuraa-
va kokonaisuus jatkuvaluonteisen tiedon hyödyntämisen kehittämispolkua vuosille 2020-2025 ja 
viimeinen kolmas kertaluonteisen tiedon hyödyntämisen kehittämispolkua seuraaville vuosille. 
 

 
Kuva 31 Jatkuvaluonteisen hyödyntämisen kehittämispolku 2017-2019 

 
 
Kehittämiskohde Kuvaus Aikataulu Vastuutaho 
Valtakunnallisen 1. 
vaiheen mittariston 
määrittely 

Määritellään kansallinen seurantamittaris-
to (KUVA + SOTE-tietopaketit) niiden 
tietojen perusteella, joita jo nyt kerätään. 

2017 STM yhteistyössä sidos-
ryhmien kanssa 

Valtakunnallisen 2. 
vaiheen mittariston 
määrittely 

Määritellään kansallinen seurantamittaris-
to (KUVA + SOTE-tietopaketit) uusien 
tietojen perusteella. 

2018 STM yhteistyössä sidos-
ryhmien kanssa 

Kokonaisarkkitehtuuri 
1.0 

Määritellään kokonaisarkkitehtuurin ta-
voitetilan versio 1.0 

2017 STM yhteistyössä sidos-
ryhmien kanssa 

Kokonaisarkkitehtuuri 
2.0 

Päivitetään toissijaisen käytön kokonais-
arkkitehtuuri versioon 2.0 

2019 STM yhteistyössä sidos-
ryhmien kanssa 

Valtakunnallisten 
mittariston keruun 
rakentaminen 

Uudistetaan valtakunnallisen tiedonke-
ruut, käsittelyt ja raportoinnit vastaamaan 
SOTE-uudistuksen vaatimuksia ja laitok-
sen uusia tehtäviä 

2017-2019 THL, YTA:t 

Tiedontuottamisen 
normisto ja ohjeet 

Laaditaan tarkemmat tarvittavat yksi-
löidyt esitykset valmiiksi: asetukset, mää-
räykset, maakuntien ja tuottajien sopi-

2017-2018 KUVA-ryhmä, VM 
THL, STM 
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musta koskevat kohdat. Määritellään vas-
tuut tietopohjan, tietojen käytön, mittaris-
ton ja raportoinnin ylläpidosta, kehittämi-
sestä ja palveluista eri organisaatioiden 
välillä. Laaditaan ohjausta ja tehtävänja-
koa kuvaava vuosikello, vastuut toimijoi-
den välillä ja käyttöönotetaan vuosikello. 

Tietorakenteiden 
harmonisointi 

Laaditaan valtakunnallisesti yhteinen tie-
tomalli tilastoinnin, tietojohtamisen sekä 
viranomaisohjauksen ja -valvonnan tieto-
järjestelmätoteutusten tueksi. Harmoni-
soidaan asiakas- ja potilastietojen sekä 
tilasto- ja rekisteritietojen tietorakenteet 
(käsitteet, luokitukset, koodistot). Har-
monisoituja tietorakenteita käytetään sekä 
ensisijaisessa että toissijaisessa tietojen 
kirjaamisessa. Näin mahdollistetaan ”sa-
ma tieto kirjataan vain kerran” -tavoitteen 
toteutuminen 

2017-2019 STM, THL, Valvira, 
maakunnat, muut valta-
kunnalliset viranomaiset, 
tuottajat, tietojärjestelmä-
toimittajat 

Kansallisen ja maa-
kuntien tietojohtami-
sen tilannekuva 

Kansallisella ja maakuntien tasolla on 
johtamisen tietotarpeen mukaisesti raken-
nettu käyttöliittymät, jotka kuvaavat sote-
palvelujärjestelmän toimivuutta ja kriitti-
siä kohtia. Osin käytössä on lähes reaali-
aikaista tietoa ja osin kuhunkin johtami-
sen vuosikellon mukaiseen tarpeeseen 
tuotetut näkymät 

2017 – 
2018 

THL + sidosryhmät? 

Järjestäjän työkalujen 
rakentaminen 

Rakennetaan järjestäjän (tiedolla johtami-
sen) työkalut valtakunnallisesti.  

2017 – 
2019 

? 

Valtakunnallisen ra-
portointipalvelun ke-
hittäminen 

Valtakunnallisen raportoinnin kehittämi-
nen, että maakuntien SOTE-
tietopaketeilla voidaan vertailukelpoisesti 
seurata maakuntien palvelutoiminnan 
järjestämisen, tuotannon taloudellisuutta 
ja vaikuttavuutta sekä valinnanvapauden 
toimivuutta 

2018 – 
2019 

KUVA-ryhmä, THL, 
sidosryhmät? 

Kokonaisarkkitehtuuri 
1.0 

Laaditaan yhteistoiminta-alue tasoinen 
kokonaisarkkitehtuuri (sis. toissijaisen 
käytön) 

2018 Yhteistoiminta-alueiden 
maakunnat 

Tietoaltaiden raken-
taminen ja käyttöön-
otto 

Toteutetaan yhteistoiminta-aluekohtaiset 
tietoallas-ratkaisut Isaacus-hankkeessa 
kehitettyjen mallien pohjalta tutkimuksen, 
kehityksen, johtamisen ja valtakunnallis-
ten tiedonkeruiden tueksi. 

2017 –  
2025 

Yhteistoiminta-alueiden 
maakunnat 

Kokonaisarkkitehtuuri 
1.0 

Laaditaan maakunta-alueen kokonaisark-
kitehtuuri (sis. toissijaisen käytön) 

2017 – 
2018 

Maakunnat 

Tietovarastojen ra-
kentaminen ja käyt-
töönotto 

Toteutetaan maakuntakohtaiset tietova-
rastoratkaisut parhaiden käytössä olevien 
käytänteiden pohjalta johtamisen, maa-

2017 –  
2019 

Maakunnat 
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kunnallisen ohjauksen ja valtakunnallis-
ten tiedonkeruiden tueksi. 

Tiedolla johtamisen ja 
tuottajien ohjaamisen 
työkalut 

Hyödynnetään valtakunnallisista järjestä-
jän työkaluista tiedolla johtamisen väli-
neitä tuottajien ohjaamisen työkalujen 
kehittämiseksi. 

2018 – 
2019  

Maakunnat 

Maakunnallisiin ja 
valtakunnallisiin tie-
don keruisiin liittymi-
nen 

Rakennetaan tarvittavat liittymät maa-
kunnallisiin ja valtakunnallisiin tiedonke-
ruisiin 

2018 Palveluntuottajat 

Tietojohtamisen väli-
neiden rakentaminen 

Rakennetaan tarvittavat välineet tietojoh-
tamiseen liittyen maakunnallista ja valta-
kunnallista ohjausta vastaavan organisato-
risen johtamisen tueksi 

2019 Palveluntuottajat 

Taulukko 25 Kehittämispolku, jatkuvaluonteinen, 2017-2019 

 

 
Kuva 32 Jatkuvaluonteisen hyödyntämisen kehittämispolku 2020-2025 

 
Kehittämiskohde Kuvaus Aikataulu Vastuutaho 
Kanta-palveluiden käyt-
töönotto valtakunnallisiin 
tiedonkeruisiin 

Mahdollistetaan Kanta-palveluiden 
hyödyntäminen mahdollisimman 
laajasti erilaisten tiedonkeruiden 
lähteenä. Käyttöönotot tehdään vai-
heittain. 

2019 – 
2023  

Kela, THL  

Asiakaspalautejärjestelmien 
kehittäminen 

SOTE-palveluiden asiakaspalaute-
järjestelmät kuvaavat sote-
palveluiden asiakkaiden arvioimaa 
laatua. Vaiheittain kattavat kaikki 
sote-palvelujen tuottajat 

2019 – 
2021  

KUVA-ryhmä, THL 

Hoito- ja palveluprosessien 
laadun ja vaikuttavuuden 

Asiakassuunnitelman määrittely-
työssä määritellään tarvittavat tieto-

2019-2023 THL 
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kehittäminen johtamisen mittaristot ja samalla 

integroidaan monituottajamallin 
asiakkaan prosessien kuvaus ja to-
teutuminen. Samalla otetaan huomi-
oon sosiaalipalvelujen tietoaukot. 
Laaja kokonaisuus, joka tarkentuu, 
kun projektin hankesuunnitelmaa 
tehdään. Kehitetään sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen vertailukelpoiseen 
vertaamiseen ja johtamiseen yhte-
näinen tietoperusta uuden sote-
järjestelmän tuottavuuteen, laatuun 
ja vaikuttavuuteen, joka kattaa niin 
asiakas- kuin tuottajakohtaista tietoa 

Tietorakenteiden harmoni-
sointi 

Laaditaan valtakunnallisesti yhtei-
nen tietomalli tilastoinnin, tietojoh-
tamisen sekä viranomaisohjauksen 
ja -valvonnan tietojärjestelmätoteu-
tusten tueksi. Harmonisoidaan asia-
kas- ja potilastietojen sekä tilasto- ja 
rekisteritietojen tietorakenteet (käsit-
teet, luokitukset, koodistot). Harmo-
nisoituja tietorakenteita käytetään 
sekä ensisijaisessa että toissijaisessa 
tietojen kirjaamisessa. Näin mahdol-
listetaan ”sama tieto kirjataan vain 
kerran” -tavoitteen toteutuminen 

2019 – 
2025  

STM, THL, Valvira, 
maakunnat, muut valta-
kunnalliset viranomaiset, 
tuottajat, tietojärjestelmä-
toimittajat 

Sosiaalipalvelujen asiakas-
tietojen laajentaminen 

Sosiaalipalvelujen yksilötasoista 
tiedonkeruuta laajennetaan 

2019 – 
2025  

THL 

Kokonaisarkkitehtuuri 2.0 Päivitetään yhteistoiminta-alue ta-
soinen kokonaisarkkitehtuuria  

2019 – 
2025  

Yhteistoiminta-alueiden 
maakunnat 

Tietoaltaiden rakentaminen 
ja käyttöönotto 

Toteutetaan yhteistoiminta-
aluekohtaiset tietoallas ratkaisut 
Isaacus-hankkeessa kehitettyjen 
mallien pohjalta tutkimuksen, kehi-
tyksen, johtamisen ja valtakunnallis-
ten tiedonkeruiden tueksi. 

2019 – 
2025  

Yhteistoiminta-alueiden 
maakunnat 

Kokonaisarkkitehtuuri 2.0 Päivitetään maakunta-tasoinen ko-
konaisarkkitehtuuri 

2019 – 
2025  

Maakunnat 

Kuntien ja maakuntien hy-
vinvoinnin ja terveyden 
edistämisen ohjausta tukeva 
mittaristo 

Kehitetään kuntien ja maakuntien 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
sen tilaa ja tuloksia kuvaavaa tieto-
pohjaa, joka otetaan käyttöön 

2019 – 
2021  

THL, maakunnat, kunnat 

Taulukko 26 Kehittämispolku, jatkuvaluonteinen, 2019-2025 
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Kuva 33 Kertaluonteisen hyödyntämisen kehittämispolku 

 
Kehittämiskohde Kuvaus Aikataulu Vastuutaho 
Palveluoperaattorin 
valmistelu 

Kehitetään tarvittavat kyvykkyydet palveluope-
raattorin toiminnan käynnistämiseen. 

2017 Sitra 

Palveluoperaattorin 
käynnistäminen 

Palveluoperaattorin toiminnan käynnistäminen. 
Se vastaa hyvinvointitiedon luotettavan hyödyn-
tämisen mahdollistamisesta. 

2018 ? 

Metatietojen mää-
rittely 

Kansallinen metadatakuvausten käsitemalli ja 1. 
versio siihen pohjautuvasta tietomallista. Oh-
jeistusdokumentaatio metatiedon tuottamisesta 
lakiluonnoksessa mainituille organisaatioille. 
Kuvaus metadatan hallintamallista. Hyödynnet-
tävyys: SOTE-rekisterien tietosisällöistä laaditut 
aineistokuvaukset auttavat tiedon hyödyntäjää 
arvioimaan tietojen soveltuvuutta käyttötarkoi-
tukseen ja toisaalta markkinoimaan suomalaisia 
tietovarantoja kotimaisille ja kansainvälisille 
hyödyntäjille.   

2017 Sitra 

Kansallisen lupa-
palvelu ja infor-
maatio- ja tukipal-
velu 

Sähköisen lupaportaalin rakentaminen käyttölu-
pien hakemiseksi SOTE-rekisterien tietoihin ja 
biopankkien näytteisiin. Luodaan perusta por-
taalille, jonka kautta löytyisivät kattavasti terve-
ys- ja hyvinvointitutkimusten toteuttamista ja 
myös tämän alan kaupallisen toiminnan (tuote-
kehittäminen) edellytyksiä koskeva tieto.  
Prototyyppi lupapalvelun laajennuksesta eetti-
sen arvioinnin haku- ja käsittelyprosessiin 

2017 Kansallisarkisto, 
THL, Sitra 

Lupaviranomaisen 
käynnistäminen 

Tutkimuslupien lupaviranomaistoiminnan käyn-
nistäminen. Mahdollistaa lupahakemukset yh-

2018 THL 
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deltä luukulta, kun lupia haetaan monelta rekis-
terinpitäjältä. 

Yhteiset pilotoinnit Yhteisten kyvykkyyksien rakentaminen palve-
luoperaattorille. 

2017 Sitra 

Tietoaltaiden ra-
kentaminen 

Toteutetaan yhteistoiminta-aluekohtaiset tietoal-
las ratkaisut Isaacus-hankkeessa kehitettyjen 
mallien pohjalta tutkimuksen, kehityksen, joh-
tamisen ja valtakunnallisten tiedonkeruiden tu-
eksi. 

2017 – 
2019  

Yhteisvastuualueiden 
maakunnat 

Esituotantopilotit Esituotantopilottien läpivienti 
- Käyttölupapalvelu ja aineistopyynnöt tiedon 

tuottajille 
- Tiedon tuottajan poiminnat ja esikäsittely 

(pseudonymisointi, tekninen harmonisointi) 
- Tiedon siirto palveluoperaattorille (suora 

SFTP siirto tai palveluväylä) 
- Palveluoperaattorin esikäsittely 
- Etäkäyttöjärjestelmän pilottikäyttö 
 

2017 Yhteisvastuualueiden 
maakunnat, Tilasto-
keskus, THL, Arkis-
tolaitos, BBMRI 

Taulukko 27 Kehittämispolku, kertaluontoinen 

Kuvattujen kehittämispolkujen lisäksi maakunta- ja palvelutuottajatasolla on paljon omia hankkei-
taan meneillään. Näistä tuotettiin kevään 2017 aikana listaus, joka on löydettävissä selvitystyön 
työtilasta. Paikallisia ja alueellisia kehityshankkeita tulee seuraavaksi yhdistää valtakunnalliseen 
kehittämispolkuun. Tekemistä on paljon ja resursseja niukalta, joten päällekkäiseen tekemiseen ei 
ole syytä käyttää resursseja. 
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2. Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena - Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan 
digitalisaatiolinjaukset 2025 http://verkkojulkaisut.valtioneuvosto.fi/stm/zine/2/cover  
 
3. Sote- ja maakuntauudistus sekä hallituksen kärkihankkeet 2017 www.stm.fi/hankkeet  
 
4. Asiakas- ja potilastietojen toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuurin nykytila, yhteenveto haas-
tatteluista 2016 www.innokyla.fi 
 
5. Sote-tietojen toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuurin, yhteenveto työpajoista 
2017 www.innokyla.fi 
  
6. Arkaluonteisen tiedon tutkimuskäytön viitearkkitehtuuri 2016 www.avointiede.fi 
 
7. ISAACUS – Terveys- ja hyvinvointitiedon toissijaisen käytön ekosysteemin kokonaisarkkiteh-
tuurin luonnos 2017  
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