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Tavoitteet

-Korjata  perustuslailliset ongelmat
-EUn tietosuoja-asetukset implementointi
-SOTE-uudistuksen vaikutukset
-Digitalisaatio
-TKI-toiminnan mahdollisuudet
-Ottaa huomioon toimintaympäristön 
muutokset



Toteuttaa Sipilän hallitusohjelmaa ja kansallisia 
strategioita
• digitalisaatio, mahdollistava 

lainsäädäntö, normien purku

• hallitusohjelmalinjaukset

• digi nyt, ekosysteemifoorumi

• Sote-uudistus

• tietojohtaminen

• ohjaus, valvonta, seuranta 

• Terveysalan kasvustrategian 

toimeenpano

• STM, TEM, OKM, SA, Tekes

• Tiedon hallinnan 

ja sähköisten palvelujen 

kehittäminen

• Sote-tieto hyötykäyttöön strategia:

• tietojohtaminen

• palveluiden kehittäminen

• yrityksille mahdollisuuksia kehittää 

palveluja ja tuotteita

• Omakanta, STM, Kela, Tekes

• palveluoperaattori, STM, Sitra, 

THL, Kela,…
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TIETOSUOJA-

ASETUS



Valmistelun uudet muodot

-Avoimuus ja vuorovaikutus
-Sidosryhmien työpajat: tutkimus, 
kehittäminen, tietojohtaminen, teollisuus
-Kansainväliset selvitykset
-Tietoarkkitehtuuri: nykytila - tavoitetila
-Sitran Isaacus-hanke: esituotantohankkeet
-Rekisterinpitäjien yhteistyö
-Ministeriöiden ja TSVn yhteistyö
-Ekosysteemit ja alustatalous



Valmistelun haasteet

-Kansalaisten luottamus - Lupaviranomainen
-Tiedon käytön mahdollistaminen –

käyttötarkoitusten laajentaminen 
-Uusi palvelukulttuuri – palveluoperaattori
-Tietosuoja ja –turva – tietoturvallinen 

käyttöympäristö
-Rekisterinpitäjien yhteistyö – one-stop-shop
-Suomen mahdollisuudet tässä aikaikkunassa 

kansainvälisessä kilpailussa TKI-toiminnassa



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 

genomitieto-

keskus

Kanta ja

Omakanta

Kansalliset 

sote-rekisterit

Sote-tilas-

toaineistot

Sosioekon. 

tiedot

Tutkimus
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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 à 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

19.10.20177



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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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



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 vuonna 2018 vaiheittain



Korvattavat, uudet ja muuttuvat säädökset

Mm. Henkilötietolaki, Julkisuuslaki, Biopankkilaki, Tartuntatautilaki, 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Laki kuolemansyyn selvittämisestä,
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksen (Stakes) 

tilastotoimesta

Laki terveydenhuollon valtakunnallisista 
henkilörekistereistä

Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta 
käytöstä

Uusittu laki Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksesta

Tietosuoja-asetusLaki sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 

(asiakastietolaki, Kanta-palvelut)

Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 

järjestämislaki

Korvattavat lait: Uudet lait:

Muuttuvia ja vaikuttavia säädöksiä:

Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva asetus

EU:

Muita muuttuvia lakeja:
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-
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SOTE-tietojen toissijaisen käytön hyötyjät

Kansalai-
set ja 
sote-
asiak-
kaat

ICT-
yritykset

Lääke-
yritykset

Sote-
johto

Start-
upit

Sote-
ammatti-

laiset

Kehittä
mis-

organi-
saatiot

Sote-
järjestä-

jät ja  
tuotta-

jat

Kansan-
talous

Tutkimus-
laitokset 

ja 
yliopistot

MAHDOLLISTAVA 
LAINSÄÄDÄNTÖ
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Hyödyt kansalaisille
• enemmän tutkimustietoa -> 

toimivampia palveluita ja 
tehokkaampia lääkkeitä

• parempaa hoitoa ja hoivaa, kun 
tiedot ovat helpommin 
toimijoiden käytettävissä

• vaikuttavammat sote-palvelut
• tietoja käsitellään 

tietoturvallisessa ympäristössä, 
jolloin ne eivät joudu vahingossa 
vääriin käsiin
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§ anonyymit tiedot saisi ilman käyttölupia 
§ sote-asiakastietoja sisältävien rekisterien 

käyttöluvista päättäisi jatkossa yksi 
viranomainen

§ laaja aineisto on helpommin saatavilla
§ vähemmän odottelua ja hallinnollisia vaiheita 

tietojen saamisessa
§ valmiiksi koottu ja homogenoitu aineisto 
§ tutkimuksen ja osaamisen vahvistaminen

Hyödyt tutkijoille



Mikä mahdollistuu 
tutkimukselle
-Reaaliaikaisemman datan saanti
-Laajemmat aineistojen yhdistelymahdollisuudet: 

rekisteriaineistot, suostumuksella kerätyt 
tutkimusaineistot ja my data
-Pitkittäisaineistojen muodostaminen helpottuu: 

mm. elämänkulkuanalyysi, simulointi ja mallinnus
-Uusia analyysimahdollisuuksia: – yksilöllisyys, 

hyvinvointi-, palvelu-, etuusaineistojen käyttö
- syvä pureutuminen perustutkimusaineistoon
-Poikittaisanalyysit ja tieteenalojen ylitykset



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 vuoden 2018 alusta vaiheittain
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