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Sosiaali- ja terveystietojen
toissijainen käyttö -opas
Ensitietoa toisiolain soveltamiseen
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Esityksen sisältö

§ Taustaa

§ Toisiolaki pähkinänkuoressa

§ Opas toisiolain soveltamisen tueksi - Ensitietoa toisiokäyttöön
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Mikä toisiolaki?

§ Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019)
§ hyväksyttiin eduskunnassa 13.3.2019
§ vahvistettiin 26.4.2019
§ astui voimaan 1.5.2019

§ On osa lainsäädäntökokonaisuutta, joka koskee asiakastietojen sekä
eräiden muiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien henkilötietojen
käsittelyä

§ Täydentää osaltaan yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR)
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Mikä sosiaali- ja terveystietojen toissijainen
käyttö (toisiokäyttö)?
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ALKUPERÄINEN LÄHDE: STM 2019 (KUNTALIITON MUOKKAUKSIN)

Huom. Toisiolaissa ei kuitenkaan säännellä  Omatietovarantoon (Kanta PHR) tallennettavien tietojen toisiokäytöstä
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Toisiolaki pähkinänkuoressa (1/3)

§ Lainsäätäjän tarkoituksena on
§ luoda toisiolailla ajanmukaiset ja yhtenevät edellytykset sosiaali- ja

terveydenhuollon palvelutoiminnassa sekä etuuskäsittelyssä syntyvien
henkilötasoisten asiakastietojen sekä muiden terveyteen ja hyvinvointiin
liittyvien henkilötietojen käytölle
– tilastointiin, tutkimukseen, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, opetukseen,

tietojohtamiseen, viranomaisohjaukseen ja -valvontaan sekä viranomaisten
suunnittelu- ja selvitystehtäviin, sekä

§ turvata yksilön luottamuksensuoja sekä oikeudet ja vapaudet henkilötietoja
käsiteltäessä
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STM 2019

Toisiolaki pähkinänkuoressa (2/3)

§ Sääntelyn tavoitteina on
§ sujuvoittaa ja nopeuttaa olennaisesti tietolupiin liittyvää käsittelyä

§ purkaa lupakäsittelyyn liittyvää päällekkäistä työtä ja rinnakkaisista
lupamenettelyistä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa

§ sujuvoittaa tietojen yhdistelyä eri rekistereistä

§ helpottaa ja tehostaa sosiaali ja terveydenhuollon tietoaineistojen käyttöä
tutkimus- ja kehittämistoiminnassa

§ mahdollistaa tiedon täysipainoinen hyödyntäminen palvelunantajien omassa
toiminnassa, tietojohtamisessa, selkein reunaehdoin, sekä

§ sovittaa lainsäädäntöpohja yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusten
mukaiseksi
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STM 2019
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Toisiolaki pähkinänkuoressa (3/3)

§ Toisiolailla säädetään
§ Tietolupaviranomaisesta, sen tehtävistä ja sosiaali- ja terveystietojen toissi-

jaisesta käytöstä sekä

§ muiden viranomaisten ja organisaatioiden tehtävistä ja vastuista asiakastie-
don toisiokäytössä

§ Joustava ja joutuisa lupakäsittely ja tietojen luovutus eri rekisterinpitäjien
tallentamien henkilötietojen käsittelemiseksi toteutetaan
§ keskittämällä tiedon käyttöä koskevien lupien myöntäminen

§ kokoamalla toisiokäyttöön liittyvistä palveluista vastaavat viranomaiset ja
organisaatiot yhteen

§ luomalla tietoturvallinen käyttöympäristö
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Toisiolain rakenne (1/2)
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Toisiolain rakenne (2/2)
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Uusi viranomainen ja ”yhden luukun periaate”
asiakastietojen hyötykäytön edistämisessä

§ Tietolupaviranomainen (5 §)
§ Toimii THL:n yhteydessä itsenäisenä yksikkönä STM:n ohjauksessa

§ Tietolupaviranomaisen tehtävät
§ Tietolupapäätökset muiden rekisterinpitäjien aineistoista

§ Tietojen kokoaminen, yhdistely, esikäsittely ja luovutus

§ Tietojen yhdistely (myös) anonyymien tietojen tuottamiseksi tietopyynnön
perusteella

§ Hallintajärjestelmän ylläpito tietopyyntöjen ja lupahakemusten välittämiseksi

§ Tietoturvallisen käyttöpalvelun ylläpito

§ Tietoturvallinen käyttöympäristö

§ Valvonta (lupaehtojen noudattaminen)
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Toisiolaissa säädetyistä palveluista vastaavat
viranomaiset/organisaatiot ja tietoaineistorajaukset
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- TOISIOLAKI 552/2019, 6 §

Toisiolaissa säädettyjä palveluita

§ Palveluita, joista Tietolupaviranomainen ja muut viranomaiset ja julkiset
organisaatiot vastaavat, ovat

1) tietoaineistojen kuvaukset;
2) neuvontapalvelu;
3) tietojen kokoamis-, yhdistämis- ja esikäsittelypalvelu;
4) tunnisteiden hallinnointipalvelu;
5) tietopyyntöjen hallintajärjestelmä;
6) tietoturvallinen käyttöpalvelu ja
7) tietoturvallinen käyttöympäristö
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- TOISIOLAKI 552/2019, 10 §

Rekisterinpitäjä vastaa aina

Rekisterinpitäjä itse /
Tietolupaviranomainen vastaa

Tietolupaviranomainen /
Tietoturvallisten käyttöympäristöjen
ekosysteemi vastaa
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Asiakastiedon hyötykäytön mahdollistaminen
myös toiminnan tukena!                              (1/2)
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Määritelmät 3 §
§ Tässä laissa tarkoitetaan…

5) tietojohtamisella tiedon käsittelemistä palvelunantajan asiakas-, palvelu- ja
tuotantoprosesseissa toiminnan, tuotannon ja talouden ohjauksen, johtamisen ja
päätöksenteon tukena

Asiakastiedon hyötykäytön mahdollistaminen
myös toiminnan tukena!                               (2/2)
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41 § Tietojohtaminen

§ Sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunantajalla on oikeus salassapitovelvoitteiden estämättä
sekä tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 h alakohdan nojalla käsitellä ja yhdistellä
tunnisteellisesti asiakastietoja, jotka ovat syntyneet sen omassa toiminnassa tai ovat sen
omiin rekistereihin tallennettuja, jos se on välttämätöntä palvelunantajan vastuulla
toteuttavana palvelutoiminnan tuottamista, seurantaa, arviointia, suunnittelua, kehittämistä ,
johtamista ja valvontaa varten

§ Jos palvelunantajalle on tarpeen vastuullaan toteutettavan palvelutoiminnan taikka
palveluketjujen arviointia, suunnittelua tai kehittämistä varten verrata omaa toimintaansa
muiden palvelunantajien toimintaan, Tietolupaviranomainen voi tuottaa tarvittavan
vertailuaineiston aggregoituna tilastotietona 45 §:n mukaisesti 3 §:n 9 kohdassa tarkoitetun
tietopyynnön perusteella

§ Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, 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
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Toisiokäytön perusteet
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KUNTALIITTO 2019 (SOSIAALI- JA TERVEYSTIETOJEN TOISSIJAINEN KÄYTTÖ. ENSIVAIHEEN OHJEITA

LAIN SOVELTAMISEKSI. LUONNOSVERSIO / 27.8.2019)

Tietojen luovutusperusteista
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ALKUPERÄINEN LÄHDE: STM 2019 (KUNTALIITON MUOKKAUKSIN)
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Lain soveltamisen haasteena mm.

§ ”Nopea” voimaantulo yhdistettynä lukuisiin siirtymäsäännöksiin

§ Useat asetuksenantovaltuutukset, ohjeiden- ja määräystenantovaltuutukset – ja
tarkentavien ohjeiden ja määräysten puuttuminen lain voimaan astuessa

§ Käsitteistön poikkeavuus yleisesti ymmärretystä käsitteistöstä
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Ensitietoa toisiokäyttöön – tulossa…
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Lisätietoa

§ STM:n nettisivuilla infoa toisiokäytöstä, https://stm.fi/sote-tiedon-hyodyntaminen

§ Tietolupaviranomaisen nettisivut, https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/aineistot-ja-palvelut/tietolupaviranomainen-
findata

§ Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019),
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190552

§ Valtiopäiväasiat ja asiakirjat,
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_159+2017.aspx

§ HE 159/2017, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_159+2017.aspx

§ Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedon toissijaista käyttöä koskeva lainsäädäntö (2017).
Työryhmän loppuraportti, STM 2017:23, https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/8d8d36c2-1e7a-442f-b69f-
cd39d5d98da2/89e1df65-4a45-47b4-89c3-0d3a39e7de8e/JULKAISU_20171103090452.pdf

§ EU-tietosuoja-asetus (GDPR) luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden
tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI
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Tapaamisiin Kuntamarkkinoilla 11.9.-12.9.2019
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Kiitokset
mielenkiinnosta!

Tuija Savolainen 4.9.2019

§ tuija.savolainen@kuntaliitto.fi


