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Asetus käyttöoikeudesta asiakastietoon 
825/2022

• Asetus on annettu 9.9.2022 ja julkaistu Finlexissä 

• Voimaantulo 30.6.2023

• Toimeenpanon tuki
• Valmisteilla soveltamisopas THL:n kanssa, tavoitteena julkaisu 12/2022
• Webinaarit soveltamisen tueksi (ajankohta tiedotetaan myöhemmin)

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20220825


Käyttöoikeussääntely asiakastietolaissa

Uusi asiakastietolaki (784/2021) voimaan 1.11.2021
Asiakastietolain 15 §:ssä säädetään käyttöoikeuksista

• Käyttöoikeuksien on perustuttava sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön ja muun 
asiakas- ja potilastietoja käsittelevän henkilön työtehtävään ja annettavaan palveluun siten, että 
henkilöllä on käyttöoikeus vain työtehtävissään tarvitsemiinsa välttämättömiin asiakastietoihin, 
joihin hänellä on tiedonsaantioikeus. Asiakastietojen käsittelyn perusteena on oltava 
tietoteknisesti varmistettu asiakas- tai hoitosuhde tai muu lakiin perustuva oikeus. 

• Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään, mitä tietoja ammattihenkilöt ja muut 
asiakastietoja käsittelevät henkilöt työtehtävänsä ja annettavan palvelun perusteella saavat 
käyttää. 

• Palvelunantajan on määriteltävä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön tai muun 
asiakastietoja käsittelevän henkilön oikeus käyttää asiakastietoja. Palvelunantajan on pidettävä 
rekisteriä asiakastietojärjestelmiensä ja asiakasrekisteriensä käyttäjistä sekä näiden 
käyttöoikeuksista.
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Käyttöoikeusasetuksen lähtökohtia

• Asetus koskee kaikkia asiakas- ja potilastietoja käsitteleviä järjestelmiä, joissa käyttäjä käsittelee 
yksittäisten asiakkaiden ja potilaiden tietoja tunnisteellisena 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden lisäksi muut asiakastietoja käsittelevät henkilöt

• Sekä palvelunantajan omat tiedot että luovutuksella muualta saadut tiedot

• Palvelunantajan vastuulla määrittää käyttöoikeudet suhteessa työtehtäviin 
• Käyttövaltuudet voivat olla rajaavampia kuin asetuksessa esitetyt 

• Asetuksessa ”maksimitiedot”, joihin käyttöoikeus voi olla

• Ammattihenkilöllä on katseluoikeus ainakin kaikkiin niihin näkymiin tai tietokokonaisuuksiin, 
joille työtehtävässään tuottaa merkintöjä

• Ammattihenkilön arvioitava jatkossakin asiakaskohtaisesti, mitkä tiedot kunkin asiakkaan 
kohdalla välttämättömiä
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Käyttöoikeusasetuksen toteutus tietojärjestelmissä

• Tietojärjestelmät ovat hyvin eri tasoisia ja niissä on hyvin eri tasoiset edellytykset 
käyttövaltuushallinnan pohjalta tapahtuvaan tietojen käsittelyn rajaamiseen 
(vanhat ja uudet potilastietojärjestelmät, erillisjärjestelmät)

• Organisaatioiden toiminta, ammattihenkilöiden roolitus sekä tietojärjestelmien 
tietojen ja toiminnallisuuksien jäsennys voidaan tehdä monella eri tavalla

• Esim. työtehtävä ja annettava palvelu voidaan yhdessä määrittää käyttövaltuushallintaan 
työrooliksi

• Pyritty rakentamaan joustava malli, joka kuitenkin ohjaa käyttövaltuuksien 
hallintaa yhtenäiseen jäsennykseen mahdollistaen eri organisaatioiden 
toimintamallien erityispiirteiden huomioon ottamisen
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Käyttöoikeuksien määräytymisen perusteet
Työtehtävät Annettavat palvelut Tietokokokonaisuudet, joihin 

käyttöoikeus voi kohdistua

Yleiskuvaus 
käyttöoikeuden
määräytymisen 
perusteesta

Työtehtävät määritelty sen 
mukaan, minkä verran niihin 
sisältyy kokonaisvaltaista 
vastuuta sosiaali- tai 
terveyspalvelun järjestämisestä ja 
toteuttamisesta

• Terveyspalvelut ryhmitelty 13 
palveluun

• Sosiaalihuollossa 
sosiaalipalveluluokituksen 
mukaiset palvelut sekä 
luokitusten mukaiset 
palvelutehtävät ja
palveluprosessit

• Terveydenhuollossa soveltuvia 
piirteitä useammasta jäsennyksestä 
ja luokituksesta

• Sosiaalihuollossa tietokokonaisuudet 
muodostuvat asiakasasiakirjoina 
tallennetuista sosiaalihuollon 
asiakastiedoista 

Esimerkit 
terveydenhuolto

Laaja-alaiset terveyspalvelun 
järjestämisen ja toteuttamisen 
tehtävät 

Rajatut terveyspalvelun 
toteuttamisen tehtävät

• Terveydenhuollon 
vastaanottopalvelu 

• Sairaalapalvelut 
• Työterveyshuollon palvelut
• Kotisairaanhoito ja kotihoito
• Neuvolapalvelut
• Seulonta- ja rokotuspalvelut

• Potilasyhteenveto/ keskeiset potilastiedot 
• erikoisala- ja palvelukohtaiset 

hoitosuunnitelmat 
• tiettyä ammattiryhmää erikoisalaa tai 

palvelua koskevat potilastiedot

Esimerkit 
sosiaalihuolto

Laajan asiakasvastuun työtehtävät
Sosiaalipalvelun järjestäminen
Lastenvalvojan tehtävät
Sosiaalipalvelun toteutus

• Palvelutehtävät: lapsiperheiden palvelut, 
työikäisten palvelut, lastensuojelu jne

• Palvelut: sosiaalityö, sosiaaliohjaus, 
perhekuntoutus, palveluasuminen jne

Asiakkuusasiakirja
Asiakassuunnitelma
Palvelutehtävissä kirjatut asiakastiedot



Sote-tiedonhallintasäädösten 
kokonaisuudistus
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HE laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojen käsittelystä ja siihen liittyviksi 
laeiksi, HE 246/2022 vp



HE laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojen käsittelystä

• Muodostetaan yksi yhtenäinen laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 
käsittelystä sisältäen asiakastietojen ja asiakirjojen käsittelyä sekä 
tietojärjestelmiä koskevan sääntelyn (asiakastietolaki)

• Yhdistetään asiakastietolaki, potilasasiakirja-asetus ja laki sosiaalihuollon 
asiakirjoista sekä asiakas- ja potilaslakeihin sisältyvä tiedonhallinnan sääntely

• Lisäksi 34 liitelakia, mm. lääkemääräyslaki ja THL-laki

• HE annettu eduskunnalle, lähetekeskustelu 8.11.2022

• Lakien voimaantulon ajankohdaksi suunniteltu 1.1.2024, useita siirtymäaikoja v. 
2029 asti
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Osa 1. Asiakastietojen käsittely
1.  Yleiset säännökset
2. Asiakastietojen käsittelyn periaatteet
3. Asiakastietojen rekisterinpito
4. Asiakasasiakirjojen käsittelyn 
periaatteet
5. Potilasasiakirjat
6. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat
7. Kirjaaminen monialaisessa 
yhteistyössä
8. Tiedonsaantioikeus ja tietojen 
luovuttaminen

Asiakastietolakiluonnoksen rakenne
Osa 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietojärjestelmät
9. Valtakunnalliset 
tietojärjestelmäpalvelut
10. Tietoturvallisuuden ja tietosuojan 
omavalvonta
11. Tietojärjestelmien ja 
hyvinvointisovellusten käyttötarkoitus ja 
käyttöönotto
12. Tietojärjestelmien ja 
hyvinvointisovellusten olennaiset 
vaatimukset
13. Tietojärjestelmien valvonta

Osa 3. Erinäiset säännökset
14. Erinäiset säännökset
15. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset10.11.2022 Anna Sandberg STM
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Tiedonsaantioikeuksia koskevat keskeiset 
ehdotukset

• Tiedonsaantioikeuksiin liittyvät ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon 
integraation sekä sote-palvelunantajien välisen tiedonkulun kannalta

• Sosiaalipalveluiden yhteydessä kirjattavat potilastiedot osaksi muita potilastietoja -> 
mahdollistaa käsittelyn terveyspalveluissa ilman erillistä lupaa

• Tiedonsaantioikeus asiakastietoihin sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä 
• Edellytyksenä asiakkaan antama lupa, jos asiakas kykenevä päättämään luvan  antamisesta 

• Palvelunantajien välisen tiedonsaantioikeuden ja tietojen luovuttamisen 
yhdenmukaistaminen

• Edellytyksenä asiakkaan antama lupa, jos asiakas kykenevä päättämään luvan  antamisesta 

• Tiedonsaantioikeus ensisijaisesti Kanta-palvelun avulla, myös muut tavat mahdollisia 

• Pysyvä sääntely Uudenmaan alueelle
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Asiakas- ja potilasasiakirjojen käsittelyä 
koskevat keskeiset ehdotukset

• Yksityisten palveluntuottajien asiakirjojen säilytys toiminnan päättymisen jälkeen 
hyvinvointialueiden vastuille

• Nykyisin sääntely puuttuu kokonaan, ollut pitkäaikainen ongelma johon myös 
laillisuusvalvonta kiinnittänyt huomiota

• Potilasasiakirjoja koskeva sääntely perustuslain vaatimusten mukaisesti lain tasolle
• Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja koskeva sääntely pääosin vastaa sosiaalihuollon 

asiakasasiakirjalain säädöksiä
• Monialaisen yhteistyön kirjaamista koskeva sääntely
• Asiakirjojen säilytysaikoja, hävittämistä ja arkistointia koskevan sääntelyn päivittäminen
• Sähköisen lääkemääräyksen laissa valtakunnallisen lääkityslistan edellyttämät 

muutokset
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Tietojärjestelmiä, hyvinvointisovelluksia ja 
tietoturvallisuuta koskevat keskeiset ehdotukset
• Tietojärjestelmiä koskeva sääntely perustuu voimassa olevaan asiakastietolakiin

• Hyvinvointisovellusten sääntelyn perusta voimassa olevassa asiakastietolaissa, lisätään 
säännöksen hyvinvointisovellusten käyttötarkoituksesta ja 
käyttötarkoituksenmukaisuuden varmistaminen sekä valvonnasta

• Siirtymäaikojen muutokset: lääkemääräystietojen ja potilastietojen luovuttaminen 
hyvinvointisovelluksille

• Tietoturvallisuutta kehittävinä toimenpiteinä Kelalle oikeus verkonvalvontaan ja 
asiakastietojen asianmukaisen käsittelyn valvontaan lokeihin kohdistuvan valvonnan 
avulla

• Valviran vastuulle hyvinvointisovellusten valvonta ja EU:n NIS-direktiivin mukaiset 
valvonta-ja ilmoitusvastuut
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Kokonaisuudistuksen seuraavat vaiheet

• Tavoitteena jatkaa sote-tiedonhallintasääntelyn kehittämistä seuraavien vuosien 
aikana, esim.

• Sote-integraatiota tukevat yhteiset tiedot ja yhteiset asiakirjat
• Tiedonvaihto soten ulkopuolisten tahojen kanssa (Kela, TE-palvelut jne)
• Tekoälyn ja muun uuden teknologien hyödyntäminen
• Yhteensovittaminen valmisteilla olevan EU-sääntelyn kanssa (EHDS)



Kiitos!
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