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Lakipohja: 

Laki sosiaali- ja terveystietojen 

toissijaisesta käytöstä eli toisiolaki (552/2019) 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190552

◼ Säätää Findatan perustamisesta, tehtävistä, toiminnan
ohjaamisesta ja valvonnasta

◼ Antaa Findatalle toimivallan myöntää tietolupia sosiaali- ja 
terveystietojen toisiokäyttöön

◼ Asema: Findata on itsenäinen viranomainen, toimii THL:n
yhteydessä 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190552


Toisiolain mukaiset käyttötarkoitukset

Tieteellinen tutkimus ja tilastointi

Opetus

Viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävät

Kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Tietojohtaminen

Viranomaisten ohjaus-,  valvonta-, suunnittelu- ja selvitystehtävät

Tietolupa

Tietopyyntö

Ilman tietolupaa

@FindataFi | #Findata



Sote -tietojen toisiokäyttö

Biopankit 
2023?

Genomidata
?

Sosiaali- ja 
terveyspalveluissa 
syntyvä potilas- ja 

asiakastieto (julkinen 
ja yksityinen sektori)

Kansalliset
sote-

tietovarannot

• Sosiaali- ja 
terveysalan
rekisterit

• Väestötutkimukset

Rekisteritutkimus



Sosiaali- ja terveys-
alan lupa- ja 

valvontavirasto 
Valvira

Kansaneläkelaitos (Kela)

• Reseptit

• Etuuskäsittelyn tiedot

Digi- ja väestötietovirasto 
(DVV, ent. VRK)

• Henkilön perustiedot

• Perhesuhteet

• Asuinpaikka ja 
asumishistoria

• Rakennustiedot

Aluehallintovirastot
(AVI)

Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos (THL)

• Syöpärekisteri

• Tartuntatautirekisteri

• Terveydenhuollon
hoitoilmoitusrekisteri

• Rokotusrekisteri

• Syntyneiden lasten
rekisteri

• Raskauden-
keskeyttämisrekisteri

• Epämuodostumarekisteri

• Näkövammarekisteri

• jne… Tilastokeskus

Lääkealan 
turvallisuus- ja 

kehittämiskeskus 
Fimea

Toisiolain piirissä olevat rekisterit ja organisaatiot

Eläketurvakeskus (ETK)

• Työeläke- ja ansiotiedot

• Myönnetyt etuudet ja 
niiden perusteet

Kanta-palvelut

(Sähköiset palvelut kansalaisille, 
sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaisille ja apteekeille)

Työterveyslaitos

• Työperäiset sairaudet

• Altistumismittaukset

• Potilasrekisteri

• Kuolemansyyn selvittä-

miseen tarvittavat tiedot

Sosiaali- ja 
terveydenhuollon
toimintayksiköt

(julkiset ja yksityiset)

• Omakanta (omat terveystiedot 
ja reseptit)

• Resepti-palvelu (sähköiset 
reseptit)

• Lääketietokanta

• Potilastiedon arkisto

• Sosiaalihuollon asiakastiedon 
arkisto

• Terveydenhuollon todistusten 
välitys



Luvat ja 

aineistot 

yhdeltä 

luukulta

◼ Tekee lupapäätöksiä, kun 

‒ tietoja yhdistellään usealta eri rekisterinpitäjältä

‒ tarvitaan Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja 

‒ tarvitaan yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelunjärjestäjän rekisteritietoja

◼ Kokoaa, yhdistelee ja esikäsittelee aineistot 

◼ Tarjoaa sähköiset työkalut lupien hakemiseen, 
tietopyyntöihin ja aineiston käyttöön saamiseen

◼ Tarjoaa neuvontapalvelua asiakkaille
ja rekisterinpitäjille

◼ Anonymisointipalvelut
6

Findatan tehtävät



◼ Keskitetty sote -aineistojen yhden luukun 
palvelu, ”Data Hub”

◼ Nopeuttaa ja sujuvoittaa tietovarantojen 
hyödyntämistä

◼ Parantaa tietoturvaa ja yksilöiden tietosuojaa

◼ Yhdenmukaistaa aineistoja ja kohentaa niiden 
laatua
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Tavoitteet



Turvallisuus ja 
tietosuoja edellä

◼ Lain noudattamista valvovat:

‒ STM

‒ Tietosuojavaltuutettu

‒ Sosiaali- ja terveys-
alan lupa- ja valvontavirasto 
(Valvira)

◼ Aineistot saatavilla vain ilman 
suoria tunnisteita

◼ Suojattu etäkäyttöympäristö 
yksilötason aineistoille

◼ Turvallisuutta valvovat 
tietoturvallisuuden arviointilaitos 
ja Valvira



Yksilö-
tasoinen
aineisto

◼ Tietolupa

◼ Suorat henkilötunnisteet poistettu

◼ Etäkäyttöympäristöön määräajaksi

◼ Laissa määriteltyihin tarkoituksiin

◼ Tietopyyntö

◼ Vapaaseen käyttöön laissa 
määriteltyihin  tarkoituksiin

Miten aineistot saa käyttöön?

Aggregoitu
tilastotieto



Additional
computing
resources

available on 
request

◼ S (small):

‒ 8 GB RAM

‒ 4 cores

◼ M (medium):

‒ 16 GB RAM

‒ 6 cores

◼ L (large):

‒ 32 GB RAM

‒ 8 cores

◼ XL (MaxPower):

‒ 90 GB RAM

‒ 20 cores

REMOTE ACCESS ENVIRONMENT PACKAGES

Including tools for data analysis:

SAS, SPSS, Stata, R,…



Findata antaa 
TKI-

infrastruktuuriin
liittyviä 

linjauksia

◼ Kuvaa palveluntarjoajien tietoturvallisille 
käyttöympäristöille asetettavat vaatimukset

◼ Määräystä sovelletaan niihin toisiolaissa säädettyihin 
käyttötarkoituksiin, joihin tarvitaan tietolupa.

◼ Aineistojen analysointi edellyttää 1.5.2021 lähtien 
vaatimukset täyttävää auditoitua käyttöympäristöä. 

◼ Findata soveltaa säännöstä 1.5. jälkeen jätettyihin uusiin 
hakemuksiin. Jo käynnissä olevien tutkimusten tekoa 
voidaan jatkaa nykyisissä käyttöympäristöissä. 

https://www.findata.fi/uutiset/findata-on-antanut-
maarayksen-tietoturvallisten-kayttoymparistojen-
vaatimuksista/

Findatan määräys tietoturvallisten 
käyttöympäristöjen vaatimuksista

https://www.findata.fi/uutiset/findata-on-antanut-maarayksen-tietoturvallisten-kayttoymparistojen-vaatimuksista/


Findata antaa 
TKI-

infrastruktuuriin
liittyviä 

linjauksia

Toisiolain 12§ mukaan rekisterinpitäjien tulee laatia 
aineistokuvaukset tietovarantojensa tietosisällöistä siten, 
että niiden perusteella on mahdollista arvioida 
rekisteritietojen soveltuvuutta tieteelliseen tutkimukseen 
ja muuhun toisiokäyttöön

➢ Päätavoitteena on koota sosiaali- ja terveysalan 
tietoaineistojen kuvauksista kattava kansallinen katalogi.

◼ Rekisterinpitäjän on laadittava aineistokuvaukset 
tietovarantojensa tietosisällöstä 1.9.2021 alkaen. 
Ajankohdasta on säädetty STM:n asetuksella. 

https://www.findata.fi/uploads/2021/02/db401a0d-findata-maarays-1-2021-
aineistokuvausten-tietosisallot-kasitteet-ja-tietorakenteet.pdf

Findatan määräys aineistokuvausten 
tietosisällöistä, käsitteistä ja tietorakenteista

https://www.findata.fi/uploads/2021/02/db401a0d-findata-maarays-1-2021-aineistokuvausten-tietosisallot-kasitteet-ja-tietorakenteet.pdf


Number of applications

First year total = 411 

Data needs for 

Covid

prioritized

Total of 

265 decisions







Otsikko ”Kansallinen tietolupaviranomainen Findata 

tukemaan tietojohtamista ja tietojen analysointia”

◼ Tietolupaa ei tarvita kun palvelunantajan omia asiakastietoja 
käytetään tietojohtamiseen (toisiolaki 41 §). 

◼ Tietojohtaminen: asiakastietojen käyttö palvelunantajan 
vastuullaan toteutettavan palvelutoiminnan tuottamista, 
seurantaa, arviointia, suunnittelua, kehittämistä, johtamista ja 
valvontaa varten

◼ Kunnalla tai kuntayhtymällä on tietojohtamisen tarkoituksessa 
oikeus käsitellä ja yhdistellä tunnisteellisesti myös 
asiakastietoja, jotka on tallennettu terveydenhuoltolain 
(1326/2010) 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuun yhteisrekisteriin. 

◼ Jos on tarve verrata omaa toimintaansa muiden palvelunantajien 
toimintaan, Findata voi tuottaa tarvittavan vertailuaineiston 
tilastotietona tietopyynnön perusteella. 



Tiedolla johtamisesta 

Mitkä ovat ne johtamiskysymykset, joihin tietoa 
haetaan?

◼ Miten mitataan, mitkä ovat mittarit?

◼ Ennakoi tietotarpeet, miten tarvittavat tiedot kerätään? 
Suunnittele!

◼ Mittaaminen on iso ohjauselementti; sen tulee vastata 
toimintaa

◼ Jos mittaaminen ei kohdistu toiminnan tavoitteisiin, se 
synnyttä piilo-toimintasuunnitelman ja voi lähteä 
ohjaamaan prosessia negatiiviseen suuntaan

◼ Ideaali: tietojohtaminen ei ole irrallinen elementti, vaan 
tukee ja on osa toimintaa



Tiedolla johtamisesta 

Indikaattorit valittava ja määriteltävä 
huolella, koska

”Sitä saa mitä mittaa”

”Sitä tehdään mitä mitataan”

Johanna 

Seppänen



Sosiaali- ja terveystiedot 
tehokkaammin ja 

turvallisemmin 
hyötykäyttöön

Lisätietoa:

findata.fi
info@findata.fi | @FindataFi | #Findata

Sosiaali- ja terveystiedot tehokkaammin 

ja turvallisemmin hyötykäyttöön


