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LAIN TAVOITE 1 §

Mahdollistaa 

1. sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa sekä 

2. sosiaali- ja terveysalan ohjaus-, valvonta-, tutkimus- ja 

tilastotarkoituksessa tallennettujen henkilötietojen tehokas ja 

tietoturvallinen käsittely, 

3. sekä niiden yhdistäminen Kansaneläkelaitoksen, 

Väestörekisterikeskuksen, Tilastokeskuksen ja 

Eläketurvakeskuksen henkilötietoihin. 

4. Turvata yksilön luottamuksensuoja sekä oikeudet ja vapaudet 

henkilötietoja käsiteltäessä.
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SOVELTAMISALA 2 §

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin, vaikka niitä ei olisi alun 
perin tallennettu mainitussa tarkoituksessa: 

1) tilastointi; 

2) tieteellinen tutkimus; 

3) kehittämis- ja innovaatiotoiminta;  

4) opetus; 

5) tietojohtaminen; 

6) sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisohjaus ja -valvonta; sekä 

7) viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä. 
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PALVELUISTA VASTAAVAT VIRANOMAISET JA 

ORGANISAATIOT SEKÄ 

TIETOAINEISTORAJAUKSET 6 §

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen sekä seuraavat viranomaiset ja 

organisaatiot: 

1) sosiaali- ja terveysministeriö; 

2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos lukuun ottamatta sen tilastoviranomaisena 

tilastotarkoituksiin keräämiä tietoja; 

3) Kansaneläkelaitos siltä osin kuin tämän lain mukaisiin tarkoituksiin tarvitaan 

etuuskäsittelyn asiakassuhteessa tallennettuja henkilötietoja sekä sähköisestä 

lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 3 §:n 1 momentin 4 kohdassa 

tarkoitettuun reseptikeskukseen ja 5 kohdassa tarkoitettuun reseptiarkistoon 

tallennettuja tietoja lääkemääräyksistä ja niihin liittyvistä toimitustiedoista;  

4) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto; 

5) aluehallintovirastot siltä osin kuin ne käsittelevät sosiaali- ja terveydenhuoltoon 

liittyviä asioita; 
Joni Komulainen12.6.20195



PALVELUISTA VASTAAVAT VIRANOMAISET JA 

ORGANISAATIOT SEKÄ 

TIETOAINEISTORAJAUKSET 6 §

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen sekä seuraavilla viranomaisilla ja organisaatioilla: 

6) Työterveyslaitos siltä osin kuin tämän lain mukaisiin tarkoituksiin tarvitaan tietoja 

työperäisten sairauksien ja altistumismittausten rekistereistä sekä laitoksen potilasrekistereistä; 

7) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus;  

8) sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset palvelunjärjestäjät; 

9) Tilastokeskus siltä osin kuin tämän lain mukaisiin tarkoituksiin tarvitaan kuolemansyyn 

selvittämisestä annetussa laissa (459/1973) tarkoitettuja tietoja; 

10) Eläketurvakeskus siltä osin kuin tämän lain mukaisiin tarkoituksiin tarvitaan 

Eläketurvakeskuksen rekistereihin sisältyviä välttämättömiä henkilötietoja, jotka koskevat 

työeläketurvan toimeenpanossa tallennettuja vakuutettujen työ- ja ansiotietoja sekä myönnettyjä 

etuuksia ja niiden perusteita mukaan lukien työkyvyttömyyseläkkeiden diagnoosit; sekä 

11) Väestörekisterikeskus siltä osin kuin tämän lain mukaisiin tarkoituksiin tarvitaan henkilöiden 

perustietoja, henkilöiden perhesuhteita ja asuinpaikkoja koskevia tietoja sekä rakennustietoja 

väestötietojärjestelmästä. 
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EI HENKILÖTIETOA
• aggregoitu tilastotieto

Voidaan julkaista

yleiseen käyttöön

TIETOAINEISTOT, JOISTA 

HENKILÖTIETOJA VOI PALJASTUA
• henkilötunnus-tasoinen tietoaineisto

• pseudonymisoitu tietoaineisto

• anonymisoitu tietoaineisto, johon liittyy 

tunnistamisen jäännösriski

Annetaan käyttöön 

tietoturvallisessa 

käyttöympäristössä

Tietolupa 44 §

Päätöksentekijä:

Tietolupaviranomainen tai

Rekisterinpitäjä

Tietopyyntö 45 §

Päätöksentekijä:

Tietolupaviranomainen

LUOVUTUSPERUSTEET



• Ei koske Kannassa olevia tietoja muuta kuin tietopyynnön osalta

• Sote palveluiden tietojohtaminen 41 §

• Viranomaisohjaus ja -valvonta 42 §

• Tieteellinen tutkimus ja tilastointi 38 §

• Kehittämis- ja innovaatiotoiminta 37 § (vain 45 §!)

• Opetus 39 §

• Viranomaisen suunnittelu ja selvitystehtävät 40 §

Rekisterinpitäjän omien tietojen käsittely  

asemavaltuudella 

TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSET

Tietopyyntö 45 §

Päätöksentekijä:

Tietolupaviranomainen

Tietolupa 44 §

Päätöksentekijä:

Tietolupaviranomainen tai

Viranomaisasemassa oleva rekisterinpitäjä

Tietopyyntö 45 §

Päätöksentekijä:

Tietolupaviranomainen



SOTE-PALVELUIDEN TIETOJOHTAMINEN 41 §. 

• Pykälän tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelunantajien palvelunantajan tosiasiallisia edellytyksiä 
hoitaa palveluiden järjestämistehtäväänsä.

• 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). 

• Koska tietojohtamisessa tietoja käsiteltäisiin muuta kuin sitä 
tarkoitusta varten, jonka vuoksi tiedot on kerätty, lainsäädännön on 
lisäksi muodostettava demokraattisessa yhteiskunnassa 
välttämätön ja oikeasuhteinen toimenpide tietosuoja-asetuksen 
23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden turvaamiseksi. 
Näitä tavoitteita ovat mm. e alakohdassa tarkoitettu kansanterveys 
ja sosiaaliturva sekä i alakohdassa tarkoitettu rekisteröidyn 
suojelu sekä muille kuuluvat oikeudet ja vapaudet.
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SOTE-PALVELUIDEN TIETOJOHTAMINEN 41 §

• Terveystietojen osalta tietojohtamistarkoituksessa tapahtuva 
käsittely menisi kuitenkin asetuksen 9 artiklan 2 kohdan h 
alakohdan alle. Sen  mukaan tietoja voidaan käsitellä terveys- tai 
sosiaalihuollon palvelujen ja järjestelmien hallintoa varten 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaan noudattaen artiklan 3 
kohdassa esitettyjä edellytyksiä ja suojatoimia.

• Lisäksi em. kohdan mukaan edellytetään, että tietoja käsittelee tai 
niiden käsittelystä vastaa ammattilainen, jolla on lakisääteinen 
salassapitovelvollisuus unionin oikeuden tai jäsenvaltion 
lainsäädännön perusteella tai kansallisten toimivaltaisten elinten 
vahvistamien sääntöjen perusteella, taikka toinen henkilö, jota niin 
ikään sitoo lakisääteinen salassapitovelvollisuus unionin 
oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön tai kansallisten 
toimivaltaisten elinten vahvistamien sääntöjen perusteella.

Joni Komulainen12.6.201910



SOTE-PALVELUIDEN TIETOJOHTAMINEN 41 §. 

• Palvelujärjestelmää kyetään kehittämään vaikuttavampaan suuntaan 
• Asiakkaiden saamien palveluiden tuloksellisuutta pystyttään seuraamaan 

tehokkaasti
• Tunnisteellisten tietojen käsittely ja yhdistely mahdollistaa palvelunantajille 

operatiivisen ja strategisen johtamisen ja päätöksenteon tueksi. 
• Toimintaa, tuotantoa ja taloutta kyetään ohjaamaan paremmin.
• Nykyään tuotantoprosessien kehittämiseen, potilaan hoidon kokonaisuuden 

yhteensovittamiseen, asiakassegmentointiin ja muihin vastaaviin tuottavuutta 
ja vaikuttavuutta parantaviin käyttötarkoituksiin tarvittavien tunnisteellisten 
tietojen tulee olla hyödynnettävissä johtamistiedon pohjana reaaliaikaisesti, 
jatkuvaluontoisesti ja kumuloituen, osana organisaatioiden päivittäistä 
toimintaa ja ilman erillisten tutkimushankkeiden käynnistämistä. 

• Palvelunantajalla tulee olla käytettävissään tietoa, jonka pohjalta se voi 
vastata terveydenhuoltolaissa, sosiaalihuoltolaissa sekä alan 
erityislainsäädännössä säädettyjen taikka sopimukseen pohjautuvien 
tehtäviensä ja velvollisuuksiensa asianmukaisesta hoitamisesta.
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SOTE-PALVELUIDEN TIETOJOHTAMINEN 41 §

• Lain määritelmän mukaan tietojohtamisella tarkoitetaan ”tiedon 
käsittelemistä palvelunantajan asiakas-, palvelu- ja 
tuotantoprosesseissa toiminnan, tuotannon ja talouden 
ohjauksen, johtamisen ja päätöksenteon tukena”

• Pykälän 1 momentissa säädetään sote-palvelunantajan 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. 

• Palvelunantaja ei tarvitsisi lupaa tietojen yhdistelyyn tai muuhun 
käsittelyyn pykälässä säädetyssä tarkoituksessa, jos tiedot ovat 
syntyneet palvelunantajan omassa toiminnassa tai se on niiden 
tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu rekisterinpitäjä. 
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SOTE-PALVELUIDEN TIETOJOHTAMINEN 41 §. 

• Pykälän 2 momentissa säädetään tilanteesta, joissa palvelunantaja 
voisi verrata omaa toimintaansa muiden palvelunantajien 
toimintaan. 

• Nämä tilanteet on rajattu palvelunantajan vastuulla toteutettavan 
palvelutoiminnan tai palveluketjujen arviointiin, suunnitteluun 
ja kehittämiseen.

• Tietolupaviranomainen voi 45 §:ssä säädetyin edellytyksin tuottaa 
tarvittavan vertailuaineiston aggregoituna tilastotietona 45 §:n 
mukaisesti 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. (Uusi)
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SOTE-PALVELUIDEN TIETOJOHTAMINEN 41 §

• 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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HENKILÖTIETOA

Tietolupaviranomainen vastaa kuitenkin Eläketurvakeskuksen, 

Väestörekisterikeskuksen ja Tilastokeskuksen tietoihin kohdistuvasta 

tietolupapäätöksestä vain, jos kyseisiä tietoja yhdistetään 6 §:n 1—8 kohdassa 

tarkoitettujen organisaatioiden tietoihin.

SOTE PALVELUIDEN TIETOJOHTAMINEN 41 §

Aineiston 

kokoaminen ja 

muodostus omista

rekistereistä

Käsittely omassa 

käyttöympäristössä

edellytykset:

• Tiedot syntyneet omassa toiminnassa tai 

ovat omiin rekistereihin tallennettuja

• käyttö on välttämätöntä toiminnan 

tuottamista, seurantaa, arviointia, 

suunnittelua, kehittämistä, johtamista ja 

valvontaa varten

Rekisterinpitäjän oma 

valtuutukseen 

perustuva harkinta 

käytön perusteista

SOTE-

palvelunantajan

tietotarve

omat

tiedot

Tarve

vertailuaineistoon

muilta

organisaatiolta

Tilastoaineiston 

kokoaminen ja 

aggregoidun

tilastotiedon 

muodostus

Lupaviranomaisen

PÄÄTÖS
(yleiset perusteet 45 §)

Asiakkaan 

TIETOPYYNTÖ 46 §

Tiedonhyödyntämis-

suunnitelma 46 §

Luovutus 

asiakkaan 

vapaaseen 

käyttöön



STM:N VERKKOSIVUILLA ON PALJON 

INFORMAATIOTA
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Ks. https://stm.fi/sote-tiedon-hyodyntaminen 

UKK-kysymykset: https://stm.fi/usein-kysyttya-sote-

tiedon-toisiokaytosta

Ks. https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-laki-

mahdollistaa-sosiaali-ja-terveystietojen-tehokkaan-ja-

tietoturvallisen-kayton

https://stm.fi/sote-tiedon-hyodyntaminen
https://stm.fi/usein-kysyttya-sote-tiedon-toisiokaytosta
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-laki-mahdollistaa-sosiaali-ja-terveystietojen-tehokkaan-ja-tietoturvallisen-kayton


LAINSÄÄDÄNNÖN 

VALMISTELUN 

VAIHEET

• Työryhmä valmisteli ehdotuksen uudeksi laiksi 
• Lausunnolla syksyllä 2016, lausunnot löytyvät 

Innokylästä
https://www.innokyla.fi/web/verkosto1598477/lakiluonnoksesta-annetut-
lausunnot-lokakuu-2016-

• Ruotsinkielinen kuuleminen 11/16
• Asiantuntijatyöryhmä muokkasi esitystä 4/17
• Virkamiesvalmistelu kevät-kesä 2017
• HE eduskuntaan 26.10.2017
• Perustuslakivaliokunnan lausunto 1/2018 vp.
• Esityksen käsittely sosiaali- ja 

terveysvaliokunnassa päättyi 1.3.2019. Mietintö
• Ensimmäinen käsittely 6.3.2019. Hyväksytty 

toisessa käsittelyssä 13.3.2019.
• Voimaantulo keskeisiltä osiltaan 1.5.2019 

alkaen, ks. siirtymäsäännökset 

12.6.201917

https://www.innokyla.fi/web/verkosto1598477/lakiluonnoksesta-annetut-lausunnot-lokakuu-2016-
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/StVM_37+2018.aspx

