
22.5.2018

Helena Raula
Hallitussihteeri

Tiedon 

toissijainen 

käyttö 

lainsäädännön 

kannalta



Henkilötietojen ensisijainen ja toissijainen käyttö

Ensisijainen käyttö

Tiedon käyttö asiakkaan tai 
potilaan palveluissa

Toissijainen käyttö

Tietojohtaminen, 
tilastointi, opetus
viranomaisohjaus ja 
valvonta, tutkimus,  
kehittäminen, innovaatiot

sosiaali- ja 

terveystieto
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Lainsäädännössämme ei tällä 

hetkellä ole nimenomaista 

säännöstä henkilötietojen 

käsittelystä tietojohtamisen 

käyttötarkoituksessa



Malmikasasta kansalliseksi aarteeksi -
Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö

Aineiston 

käyttö

Aineiston 

käsittely

Aineisto

Kehittäminen ja 

innovaatio
Opetus

Tieto-

johtaminen

Ohjaus ja 

valvonta

Suunnittelu-

selvitys
Tilastot

LUPAVIRANOMAINEN (THL:n yhteydessä) JA PALVELUOPERAATTORI

Tietopyynnöt:

Käyttöluvat, eettinen ennakkoarviointi, 

huomioon tietosuoja

Tietojen saanti:

Tietoaineistojen koonti, 

yhdistely, luovutus, suojaus

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON OPERATIIVISET JÄRJESTELMÄT

Biopankit ja 

Genomikeskus

Kanta ja

Omakanta

Kansalliset 

sote-rekisterit

Sote-tilas-

toaineistot

Sosioekon. 

tiedot

Tutkimus

19.10.20174



NYT JÄLKEEN

LISÄKSI

Käyttölupa pyydettävä 

erikseen eri 

rekisterinpitäjiltä

Kuultava tietosuoja-

valtuutettua

Pitkäkestoinen 

prosessi

Käyttö tieteelliseen 

tutkimukseen ja 

tilastointiin

Lupaviranomainen antaa luvan henkilötietojen käyttöön ja vastaa 

tietojen luovutuksesta: tietoaineiston koonti, yhdistely ja luovutus

Sähköinen keskitetty tietopyyntöjen hallintajärjestelmä, johon 

• toimitetaan käyttölupahakemukset ja tietopyynnöt liitteineen, 

• josta löytyvät tietoaineistojen  kuvaukset (mitä tietoja, millaiseen 

käyttötarkoitukseen, minkä rekisterinpitäjän tietovarannoissa) 

Lupaviranomainen vastaa, että lupa ja sen nojalla koottu 

tietoaineisto ovat tietosuojalainsäädännön mukaisia

Lupaprosessista häviää usean rekisterinpitäjän rinnakkaiset luvat ja 

peräkkäiset tietojen yhdistelyt  virtaviivaisempi ja yksinkertaisempi 

prosessi

Aineiston käyttö laajenee: tieteellinen tutkimus, tilastointi, kehittäminen, 

innovaatiot, opetus, tietojohtaminen, viranomaisohjaus, valvonta, suunnittelu

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen

Luovutettuja aineistoja käsitellään tietoturvallisessa  käyttöympäristössä

Rekisterinpitäjät neuvovat tietojen käytössä

Yksittäisen rekisterin tiedot 

rekisterinpitäjältä tai lupaviranomaiselta

19.10.20175



Toissijaisen käytön ydinprosessit
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• Johtaminen

• Ohjaus ja valvonta

Tietojen käyttö 
suoraan lain 

nojalla

• Tutkimus

• Innovaatiotoiminta

• Opetus

• Suunnittelu ja selvitys

Tietojen käyttö 
käyttöluvalla

Seurattavan tiedon 

määrittely

Tiedon 

tuottaminen

Rekisterien 

hallinta

Vertailu-, tilasto- ja 

ennuste-tietojen 

laadinta ja 

julkaiseminen

Luvat sekä 

tutkimus-

aineistojen hallinta 

ja luovutukset



Miten luvat ja tieto saadaan?

Lupa- tai tietopyyntö 

sähköisen järjestelmän kautta 

Tietojen luovuttaminen:

• anonyymit tiedot 

voidaan luovuttaa sellaisinaan

• pseudonyymit/tunnisteelliset tiedot 

tietoturvalliseen käyttöympäristöön

Käyttölupaviranomainen
• myöntää aineiston käyttöluvan tai hyväksyy tietopyynnön 

ja antaa käskyn palveluoperaattorille

• kertoo päätöksestä tiedon tarvitsijalle

Rekisterinpitäjät
• neuvontapalvelu, tietoaineistokuvaukset ja tietojen luovutus 

lupahakemuksen tai tietopyynnön käsittelyä varten, luovuttaa 

lupaviranomaisen luvittamat tiedot palveluoperaattorille 

Palveluoperaattori
• kerää tiedot, yhdistelee, pseudonymisoi, anonymisoi, 

luovuttaa käsiteltäväksi tietoturvalliseen käyttöympäristöön, 

jota itse ylläpitää tai jota vastaanottaja ylläpitää

Tiedon

tarvitsija  
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Tietojohtaminen 
(toisiolain 41 §)

• Tähän asti ongelmana on ollut se, ettei 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja 
ole voitu tarkastella yhdessä esim. 
palveluketjujen toimivuuden arvioimiseksi 
eikä palvelutuotantoa ja taloutta koskevien 
tietojen kanssa

• Tietojohtamisella tarkoitettaisiin 
ehdotetussa laissa tiedon käsittelemistä 
palvelunantajan asiakas-, palvelu- ja 
tuotantoprosesseissa toiminnan, 
tuotannon ja talouden ohjauksen, 
johtamisen ja päätöksenteon tukena. 

•  esityksessä tietojohtaminen kuvaa tietyn 
organisaation tai palvelunantajan sisäistä 
johtamista, ohjausta ja valvontaa sen 
omassa toiminnassa kertyneiden sote-
tietojen pohjalta

• ei tarvita käyttölupaa
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Tietojohtaminen toisiolaissa ja THL-laissa

• Toisiolain 41 §:n mukaan tietojohtamistarkoituksessa sote-

palvelunantajalla on oikeus suoraan lain nojalla käsitellä sen 

omassa toiminnassa syntyneitä tai sen omiin rekistereihin 

tallennettuja tietojohtamisen kannalta välttämättömiä tietoja 

• lisäksi käyttölupaviranomainen voi tuottaa tarvittavan

anonymisoidun vertailuaineiston, jos palvelunantajan on tarpeen 

verrata omaa toimintaansa muiden palvelunantajien toimintaan

• THL-lain 5 §:ssä säädetty THL:n tiedonsaantioikeuksista mm. 

väestön hyvinvoinnin ja terveyden seuraamiseen, sote-toiminnan 

ohjaamiseen, alan asiantuntijatyöhön ja tutkimukseen

• Tiedonsaantioikeudet mahdollistavat THL:n sote-uudistukseen liittyvät 

tehtävät

• Mahdollisuus tietojen palauttamiseen
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Sosiaali- ja terveydenhuollon seuranta ja 
arviointi Järjestämislain 31 §

• Maakunnan on seurattava alueensa väestön hyvinvointia ja terveyttä, 
järjestämänsä sosiaali- ja terveydenhuollon laatua ja vaikuttavuutta, 
kustannuksia ja tuottavuutta sekä sitä, miten asiakkaiden palvelujen 
yhteensovittaminen on toteutunut. Lisäksi maakunnan on seurattava 
palvelutuotantonsa toimintaa ja taloutta sekä verrattava sitä muiden 
tuottamien palvelujen laatuun, vaikuttavuuteen ja tuottavuuteen.

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävänä on seurata ja arvioida 
väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä maakuntien järjestämää sosiaali-
ja terveydenhuoltoa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos laatii sosiaali- ja 
terveysministeriölle 26 §:n mukaisten valtakunnallisten tavoitteiden 
laadinnassa ja maakuntien kanssa käytävissä neuvotteluissa tarvittavat 
selvitykset sosiaali- ja terveydenhuollon tilasta ja toteutumisesta. Selvitykset 
julkaistaan julkisessa tietoverkossa.

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrää 1 momentin mukaisen seurannan 
vähimmäistietosisällön, mukaan lukien 7 ja 8 §:än mukaiset 
hyvinvointikertomukset. Maakuntien on toimitettava seurantatiedot 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sen määräämällä tavalla.

• Maakunnalle palveluja tuottavien yksityisten palvelun tuottajien on 
toimitettava 1 momentissa tarkoitetun seurannan edellyttämät tiedot 
maakuntien ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen käyttöön Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen määrittelemällä tavalla.
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LAINSÄÄDÄNNÖN 

VALMISTELUN VAIHEET

• Työryhmä valmisteli ehdotuksen 
uudeksi laiksi 

• Lausunnolla syksyllä 2016, 
lausunnot löytyvät Innokylästä
https://www.innokyla.fi/web/verkosto1598477/lakiluo
nnoksesta-annetut-lausunnot-lokakuu-2016-

• Ruotsinkielinen kuuleminen 11/16
• Asiantuntijatyöryhmä muokkasi 

esitystä 4/17
• Virkamiesvalmistelu kevät-kesä 

2017
• HE eduskuntaan 26.10.2017
• Perustuslakivaliokunnan lausunto 

1/2018 vp.
• Esityksen käsittely sosiaali- ja 

terveysvaliokunnassa kesken
• Voimaantulo riippuu eduskunnan 

aikatauluista 

22.5.201811

https://www.innokyla.fi/web/verkosto1598477/lakiluonnoksesta-annetut-lausunnot-lokakuu-2016-


 STM asettanut ohjausryhmän  

käyttölupaviranomaisen 

toiminnan valmisteluun ja 

käynnistämiseen 11.1.-

30.8.2018

 STMn ja Sitran sopimus 

käynnistämisen tuesta ja 

Sitran Isaacus-hankkeen 

tulosten siirrosta ja 

projektitoimiston resursseista

TOIMEENPANON

VALMISTELU



Uuden lain vaikutukset
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Uusi keskitetty 

lupaviranomainen ja 

tietoturvallinen ympäristö

Tietojen yhdistely ja 

yksilöllinen käyttö

Mahdollisuudet tutkimukseen ja 

tuotekehitykseen paranevat

Tietojen saanti nopeampaa, 
laajemmat käyttötarkoitukset

Tehokkaat hoidot ja uudet 
lääkkeet esim. riskiryhmille

Uutta liiketoimintaa, 
tuotteita ja palveluja



Hyödyt sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjille

Palveluntuottajien tietoja voi 

hyödyntää reaaliaikaisesti 

tietojohtamisessa

Uusia palveluinnovaatioita 

syntyy helpommin 

Sote-tietojen yhdistely ja 

tietopohja laajenee

Palvelujen toimivuuden ja 

vaikuttavuuden seuranta, 

kehittäminen ja vertailu helpompaa

Palvelujärjestelmää kehittyy 

asiakaslähtöisempään suuntaan ja 

yksilöllisempään hoito- ja 

palvelukulttuuriin

Parempia ja tehokkaampia palveluja 

sekä asiakkaan kannalta toimivia 

sote-palvelukokonaisuuksia (esim. 

sote-palveluja paljon käyttäville)
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Ajantasainen data

Parempi saatavuus 
yhdisteltyyn dataan.

Etäkäyttö

Arkaluontoista dataa ei 
tarvitse siirtää. 

Datan käyttö 
tietoturvallisessa ja 
skaalautuvassa 
ympäristössä.

Yksi luukku sote-dataan 
ohjaa tiedon käyttäjiä, 
hallinnoi lupia ja 
ylläpitää metadataa sekä 
huolehtii tietoturvasta ja 
käyttäjätuesta.Pyynnöstä

Nopeammin kun koskaan

Yksi keskitetty lupaviranomainen

Yhtenäiset käytänteet

DIGITAALINEN 
PALVELUPORTAALI

Toiminta käynnistyy vaiheittain



Lisätietoja:

Helena Raula

Sähköposti: helena.raula@stm.fi

Sosiaali ja terveysministeriö

Internet: stm.fi

Twitter: @STM_Uutiset

Kiitos!


