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Soveltamisala 2 § ja tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään toisiolaissa määriteltyihin käyttötarkoituksiin, vaikka niitä ei
olisi alun perin tallennettu mainitussa tarkoituksessa.
Lain tavoitteena on mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa sekä
sosiaali- ja terveysalan ohjaus-, valvonta-, tutkimus- ja tilastotarkoituksessa
tallennettujen henkilötietojen tehokas ja tietoturvallinen käsittely sekä
niiden yhdistäminen Kansaneläkelaitoksen, Väestörekisterikeskuksen,
Tilastokeskuksen ja Eläketurvakeskuksen henkilötietoihin.
Lain tavoitteena on lisäksi turvata yksilön luottamuksensuoja sekä
oikeudet ja vapaudet henkilötietoja käsiteltäessä.

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
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Toisiolaki pähkinänkuoressa
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,
STM 2019
tietojohtamisessa, selkein reunaehdoin, sekä
• sovittaa lainsäädäntöpohja yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaiseksi
• Toisiolailla säädetään
• Tietolupaviranomaisesta, sen tehtävistä ja sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta 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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Toisiolaissa säädetyistä palveluista vastaavat
viranomaiset/organisaatiot ja
tietoaineistorajaukset
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Mikä toissijainen käyttö eli toisiokäyttö

Kuntaliiton
opas

ALKUPERÄINEN LÄHDE:

STM 2019 (KUNTALIITON MUOKKAUKSIN)

Huom. Toisiolaissa ei kuitenkaan säännellä Omatietovarantoon (Kanta PHR) tallennettavien tietojen
toisiokäytöstä
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Asiakastiedon hyötykäyttö toisiolain perusteella
Tiedon käsittelyn peruste
TIETOPYYNNÖN

Käyttötarkoitus

Tietopyyntö ja tiedonhyödyntämissuunnitelma
• Findatalle, joka tekee päätöksen ja tuottaa
tiedot (37, 45 §§)

NOJALLA

LUOVUTETTAVA AGGREGOITU

TILASTOTIETO



Kehittämis- ja innovaatiotoiminta 37 §

NOJALLA

LUOVUTETTAVAT TIEDOT

Opetus 39 §

✓
Viranomaisen suunnitteluja selvitystehtävä 40 §

TIETOJEN KÄSITTELY LAIN
NOJALLA ILMAN TIETOLUPAA

§

Ks. Tilastoviranomaisen tietojen käsittelyä
koskevat poikkeukset (7, 45 §§)

Huomioita
Edellyttäen, että tiedon hyödyntäminen
1) edistää kansanterveyttä tai sosiaaliturvaa;
tai
2) kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluja tai palvelujärjestelmää; taikka
3) suojellee yksilöiden terveyttä tai
hyvinvointia taikka turvaa heidän niihin
liittyviä oikeuksiaan ja vapauksiaan
(37 § 2 mom).

Tietolupa tieteelliseen
tutkimukseen ja tilastointiin
38 §

TIETOLUVAN

Menettely

Tietojohtaminen 41 §

Sote viranomaisohjaus ja valvonta 42 §

Tietolupahakemus ja
tiedonhyödyntämissuunnitelma
• 6 §:n mukaisille organisaatioille
• useita organisaatioita ja yksityisiä
organisaatioita koskien Findatalle
Tietolupahakemus opetusaineistojen
valmistamiseksi anonyyminä tai tunnisteellisesti harvinaislaatuisissa tapauksissa
• 6 §:n mukaisille organisaatioille
• useita organisaatioita ja yksityisiä
organisaatioita koskien Findatalle

Tietolupaa harkittaessa on huolehdittava
siitä, että tieteellisen tutkimuksen vapaus
turvataan.
Ks. myös Tietosuojalaki (1050/2018).
Sote-asiakastietoja käsittelevän henkilöstön
ja sote-ammattihenkilöiksi opiskelevien
opetukseen + välttämätöntä opetuksen
tarkoituksen toteuttamiseksi.

Mahdollisuus käsitellä ja yhdistellä tunnisteellisesti organisaation omassa toiminnassa
syntyneitä tai sen omiin rekistereihin
tallennettuja tietoja - myös 3 mom alueen tietoihin

Suunnittelu- ja selvitystehtävää tai sen
tarkoituksena olevaa tiedontarvetta ei voida
toteuttaa ilman henkilötietojen käsittelyä, ja
se on välttämätöntä.
Välttämätöntä palvelunantajan vastuulla
toteutettavan palvelutoiminnan tuottamista,
seurantaa, arviointia, suunnittelua, kehittämistä, johtamista ja valvontaa varten.

Laissa säädetyn ohjaus- tai
valvontatehtävänsä toteuttamiseksi

Muun lain perusteella luovuttaa myös
tunnisteellisina.

Tietolupahakemus ja
tiedonhyödyntämissuunnitelma
•
Organisaation omia tietoja

* yksityiskohtainen kuva
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Tietojen luovutusperusteista

ALKUPERÄINEN LÄHDE:

STM 2019 (KUNTALIITON MUOKKAUKSIN)
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Opetus 39 §
• Sote-palvelunantajan asiakastietoja saa käsitellä salassapitovelvoitteiden estämättä
sekä opetusaineistojen valmistamiseksi sote-asiakastietoja käsittelevän
henkilöstön ja sote-ammattihenkilöiksi opiskelevien opetukseen, jos se on
välttämätöntä opetuksen tarkoituksen toteuttamiseksi.
• Edellytyksenä on lisäksi, että käsittelylle on myönnetty tässä laissa tarkoitettu
tietolupa.
• Tunnisteellisina tietoja saa käyttää opetustilanteissa kuitenkin vain, jos opetusta ei
voida toteuttaa anonyyminä käsiteltävän tapauksen harvinaislaatuisuuden,
opetuksen luonteen tai muun vastaavan syyn vuoksi.
• Opetusta antavan henkilön on informoitava opetusta seuraavia laissa säädetystä
salassapitovelvollisuudesta ja sen rikkomisesta seuraavista sanktioista.
• Rekisteröidyllä ei ole tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaista oikeutta vastustaa
henkilötietojensa käsittelyä opetustarkoituksessa, jos tietojen käsittely on
välttämätöntä tapauksen harvinaislaatuisuuden vuoksi.
• Luvansaajan on hävitettävä opetustarkoitusta varten koottu erillinen aineisto,
kun se ei enää ole välttämätön kyseistä tarkoitusta varten.
• Sisäinen opetussairaalan käyttö hoitosuhteessa <-> ulkoinen käyttö
opetussainoistoissa <-> lakisääteinen velvollisuus
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Tietojohtaminen 41 §

Palvelunantaja ei tarvitse lupaa tietojen yhdistelyyn tai muuhun käsittelyyn
•

•

Tietojohtamisella tarkoitetaan ”tiedon
• Pykälän 2 momentissa säädetään
käsittelemistä palvelunantajan asiakas-,
tilanteesta, joissa palvelunantaja voisi
palvelu- ja tuotantoprosesseissa toiminnan,
verrata omaa toimintaansa muiden
tuotannon ja talouden ohjauksen, johtamisen
palvelunantajien toimintaan.
ja päätöksenteon tukena”

• Nämä tilanteet on rajattu
Palvelunantajan tosiasiallisia edellytyksiä
palvelunantajan vastuulla
hoitaa palveluiden järjestämistehtäväänsä.

•

Toimintaa, tuotantoa ja taloutta kyetään
ohjaamaan->operatiivisen ja strategisen
johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

•

Käsittelyn peruste tietojohtamiselle seuraa
tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e
alakohdasta ->jos se on tarpeen yleistä etua
koskevan tehtävän suorittamiseksi tai
rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan
käyttämiseksi

•

Pykälän 1 momentissa säädetään sotepalvelunantajan oikeudesta käsitellä
tunnisteellisina salassa pidettäviä ja
arkaluonteisia henkilötietoja, jos se on
välttämätöntä sanotun palvelunantajan
vastuulla toteutettavan palvelutoiminnan
tuottamista, seurantaa, arviointia,
suunnittelua, kehittämistä, johtamista ja
valvontaa varten.

toteutettavan palvelutoiminnan tai
palveluketjujen arviointiin,
suunnitteluun ja kehittämiseen.

• Tietolupaviranomainen voi 45 §:ssä
säädetyin edellytyksin tuottaa tarvittavan
vertailuaineiston aggregoituna
tilastotietona 45 §:n mukaisesti
tietopyynnön perusteella.
• Pykälän 3 momentti: 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. (Uusi 3 momentti)

• Tietoa ei voi käyttää yksilöä
koskevassa päätöksenteossa.
• Tiedon jalostaminen ja tietojen
varsinainen käsitteleminen
johtamisessa ja päätöksenteossa voi ja
tulisi usein tapahtua karkeistetulla,
potilas- ja asiakasryhmätasolla tai
muulla tavoin anonyymisti tai
pseudonyymisti siten, että
yksittäinen henkilö ei ole suoraan
tunnistettavissa, vaikka tiedon
tuottamisen prosessi sinänsä
edellyttäisikin tunnisteellisen tiedon
käsittelyä.
• Sähköistä tietojenkäsittelyä
suunnitellessaan palvelunantajan tulee
lisäksi, jo lähtökohtaisestikin,
selvittää ja ottaa huomioon, missä
määrin ja millä tavoin tietojen
hyödyntäminen omiin tarpeisiin
voidaan toteuttaa ilman
tunnisteellisia tietoja.
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Erilaistuneiden rekisterienpitäjien erilaistuneet tietokannat/-aineistot, rekisterit ja järjestelmäratkaisut ja
toisiokäytön tosiasialliset mahdollisuudet tietojohtamisessa (41 §)
Rekisterinpitäjiä/organisaatioita

Tietoaineistoja ja -järjestelmiä
A. Yhteinen terveydenhuollontietokanta, jossa yhteen
toimivat järjestelmät. 41 §:n 3 mom käytettävissä, sillä
kyseessä on yhteisrekisteri ja tietojen käyttö on
teknisesti mahdollista

Kunta

• SO- ja TE-tiedot useissa organisaatioissa,
useita rekisterinpitäjiä
B. Erilliset ja eri potilas- tai asiakastietojärjestelmät,
joiden käyttö 41 §:n 3 mom mukaan käytettävissä
vain paperisina

Sairaanhoitopiiri

• SO- ja TE-tiedot useissa organisaatioissa,
useita rekisterinpitäjiä

• Käsitellä ja yhdistellä tunnisteellisesti asiakastietoja,
jotka ovat syntyneet sen omassa toiminnassa tai
ovat sen omiin rekistereihin tallennettuja

C. SO- ja TE-tiedot yksi rekisterinpitäjä kaksi eri
rekisteriä
Peruspalvelujen kuntayhtymä ja vastuu(isäntä)kunta
Maakunnan alueen kattava alueellinen
sotekuntayhtymä

• Käsitellä ja yhdistellä tunnisteellisesti asiakastietoja,
jotka ovat syntyneet sen omassa toiminnassa tai
ovat sen omiin rekistereihin tallennettuja

Toisiokäyttö tietojohtamisessa
TE-tiedot:
A. TE-tiedot kunnan ja kuntayhtymän käytettävissä alueellisesta
yhteisrekisteristä (TH-laki 1326/2010, 9 § 1 mom) → sairaanhoitopiirin
tietojohtamisesta vastaavalle virkamiehelle/tietojohtamisesta päätösvaltaa
käyttävälle virkamiehelle
• Sairaanhoitopiiri lainmukaisen tehtävänsä täyttämiseksi käytettävissä
alueellisesta yhteisrekisteristä (TH-laki 1326/2010, 9 § 1 mom) esim.
terveydenhuoltolain 36 §
B. TE-tiedot käytettävissä toisiokäyttöön vain omassa toiminnassa
syntyneisiin tietoihin tai ovat sen omiin rekistereihin tallennettuja
• → tietojen yhdistäminen → tietojohtamisesta vastaavalle virkamiehelle
• SO-Tietojen yhdistämiseen maakunnan alueella → tietopyyntö Findata
• TE-tietojen yhdistämiseen maakunnan alueella → tietopyyntö Findata →
Kelan tulevat menettelyt Kanta-arkistosta ?
SO-tiedot (A ja B):
• SO-tiedot käytettävissä omassa organisaatiossa
• SO-tietojen yhdistämiseen alueen muiden organisaation tietoihin →
vain Findatalle tehtävällä tietopyynnöllä
• Tarve verrata omaa toimintaansa muiden palvelunantajien toimintaan
→ tietopyyntö Findatalle> joka tuottaa vertailuaineiston aggregoituna
tilastotietona
• Kanta-arkiston tiedot käytettävissä vain Findatalle tehtävällä
tietopyynnöllä

SO- ja TE-tiedot (C):
• SO- ja TE- tiedot yhdistettävissä organisaation omien tietojen osalta
toisiolain 41 §:n käyttötarkoituksiin
• Muu käyttö siten kuin toisiolaissa muualla säädetään
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Toisiolaissa säädettyjä palveluita
• Palveluita, joista Tietolupaviranomainen ja muut
viranomaiset ja julkiset organisaatiot vastaavat, ovat
1) tietoaineistojen kuvaukset;
2) neuvontapalvelu;

Rekisterinpitäjä vastaa aina

3) tietojen kokoamis-, yhdistämis- ja
esikäsittelypalvelu;
4) tunnisteiden hallinnointipalvelu;

Rekisterinpitäjä itse /
Tietolupaviranomainen vastaa

5) tietopyyntöjen hallintajärjestelmä;
6) tietoturvallinen käyttöpalvelu ja
7) tietoturvallinen käyttöympäristö

Tietolupaviranomainen /
Tietoturvallisten käyttöympäristöjen
ekosysteemi vastaa

- TOISIOLAKI 552/2019, 10 §
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Vaikutukset ja haasteet tiedon hyödyntämisen
näkökulmasta kunnissa ja kuntayhtymissä?
• Organisaatioiden vastuu tietolupapäätöksistä.
• Yksittäinen 6 §:ssä tarkoitettu organisaatio vastaa yksinomaan omiin
henkilörekistereihinsä kohdistuvista tietolupapäätöksistä. Organisaatiot
voisi kuitenkin sopia, että Tietolupaviranomainen vastaa päätöksistä sen
puolesta.
• Tiedonhyödyntämissuunnitelma avainasemassa
• Organisaatioissa suunniteltava toisiokäytön hallintamalli, käsittelyprosessit,
roolit ja vastuut
• Huolehdittava velvoitteista siirtymäsäännösten mukaan
• Koulutettava henkilöstö
• Nimettävä/delegoitava tietojohtamisesta vastaava virkamies ja/tai toisiolaista
vastaava virkamies
• Rekisteristä sekä toiminnoista ja päätöksenteosta vastaava tai vastaavat virkamiehet
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Kysymyksiä ja hyötyjä
Rekisterinpitäjä
• Primääri rekisteri
• Data ware house ja tietoallas
-> tekninen ilmentymä-> ei
erillinen uusi rekisteri
Salassapitovelvollisuus
Julkisuuslaki

• Periaatteet anonymisoinnin
varmistamiseksi
• Anonymisointi keskitetty
lupaviranomaiselle, jolla
paras asiantuntijaryhmä
tukena
• Tietopyyntö-prosessi
aggregoidulle tilastotiedolle

• Julkaistavan tulostiedon
Toisiolaki voimassa-> miten
anonymiteetin varmistustosiallisesti sote-organisaatiot
prosessi
toimivat tai luovat uudet
• Tietoturvallinen
menettelytavat-> kuntiin ja
käyttöympäristö ja
tietoturvalliset yhteydet (luovat
SHPhin yhtenäiset käytännöt
edellytykset joustavalle
keskitetylle anonymisoinnille)
Tarve vuoropuheluun ja
laajempaan oppaaseen on
• Pseudonymisointi
ilmeinen huomioiden toisiolailla
lisääntyvä hallinnollinen taakka.

Hyöty tutkijoille
aggregoidut tilastomuotoiset
tiedot saisi ilman käyttölupia
tietopyynnöllä
• 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
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Keskeiset määritelmät

1/2

• tietolupa lupa käsitellä määriteltyjä salassa pidettäviä henkilötietoja
tai niistä johdettuja tietoja luvassa mainittuun käyttötarkoitukseen
• tietopyyntö pyyntö saada tämän lain mukaiseen käyttötarkoitukseen
henkilötiedoista muodostettua aggregoitua tilastotietoa (ei
tunnistamisriskiä)
• tietoturvallinen käyttöympäristö tietojärjestelmä ja fyysinen tila,
jossa tietoja käsitellään, joissa tietoturvallisuus on asianmukaisesti
varmistettu
• tiedonhyödyntämissuunnitelma tutkimus-, hanke-, tms.
suunnitelma, josta ilmenevät tietojen käyttötarkoitus, rekisterinpitäjä ja
käsittelijät, käsittelyn oikeudellinen peruste sekä tietosuojaan ja
tietoturvaan liittyvät olennaiset seikat
Huom! HE:n termi käyttölupa muutettu termiksi TIETOLUPA
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Keskeiset määritelmät

2/2

• Tietolupaviranomainen myöntää aineiston tietoluvan ja hyväksyy
tietopyynnön ja antaa käskyn palveluoperaattorille ja Kertoo
päätöksestä tiedon tarvitsijalle. THL:n yhteydessä sijaitseva
tietolupaviranomainen
• Tietolupapäätöksestä vastaava viranomainen, muu kuin
Tietolupaviranomainen niistä, jotka on 6 §:ssä mainittu
• Vastaava virkamies, tietojohtamisesta vastaava virkamies,
nimetty taho, joka vastaava tietojohtamisesta, tehtävänä vastata
tietojohtamisesta, delegointipäätös, voi olla useita; Tietojen käsittely
lain nojalla ilman tietolupaa
• Tietojohtamisella tiedon käsittelemistä palvelunantajan asiakas-,
palvelu- ja tuotantoprosesseissa toiminnan, tuotannon ja talouden
ohjauksen, johtamisen ja päätöksenteon tukena; ilman tietolupaa
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Toisiolain rakenne (1/2)
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Toisiolain rakenne (2/2)
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”Jos haluat edetä nopeasti, mene yksin.
Jos haluat edetä pitkälle, kulje yhdessä.”
Afrikkalainen sananlasku
KIITOS!

unaoy.fi
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