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TERVEYSALAN KASVUSTRATEGIA

Pääministeri Rinteen hallitusohjelma: 

”Jatketaan terveysalan kasvustrategian mukaisten toimenpiteiden 

täytäntöönpanoa. Edistetään sote-datan joustavaa ja laajamittaista 

hyödyntämistä, samalla kuitenkin rekisteröityjen tietosuojan 

korkeasta tasosta huolehtien.”

Osaamiskeskittymien ja biopankkien yhteistyön kehittäminen

Osaamisesta huolehtiminen

Mitä seuraavaksi? - syksyllä selvitys kasvustrategian uusista 

tarpeista laajana yhteistyönä
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HENKILÖTIETOJEN ENSISIJAINEN JA 

TOISSIJAINEN KÄYTTÖ
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SOTE-TIETOJEN TOISSIJAISEN KÄYTÖN HYÖTYJÄT
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MITEN TIETOLUVAT JA AINEISTO SAADAAN?

Lupa- tai 

tietopyyntö 

sähköisen 

järjestelmän kautta 

Tietolupaviranomainen
• myöntää tietoluvan tai hyväksyy tietopyynnön

• kerää tiedot, yhdistelee ja käsittelee ne ja 

luovuttaa käsiteltäväksi tietoturvalliseen 

käyttöympäristöön

• kertoo päätöksestä tiedon tarvitsijalle

Rekisterinpitäjät
• neuvontapalvelu, tietoaineistokuvaukset ja tietojen luovutus 

lupahakemuksen tai tietopyynnön käsittelyä varten, luovuttaa 

lupaviranomaisen luvittamat tiedot

• käsittelee omia rekisteritietojaan koskevat tietolupapyynnöt ja 

luovuttaa tiedot, JOS tietolupa ei koske muiden rekisterinpitäjien 

tietoja 

Tiedon

tarvitsija  



TIETOLUPAVIRANOMAINEN - FINDATA

Tietolupaviranomaisen toiminta on käynnistynyt 1.5.2019

Parhaillaan rekrytoidaan henkilöstöä ja kehitetään viranomaisen 

toiminta valmiuksia 

• Aineistopalveluiden päällikön ja tietotojärjestelmäpäällikön haku 

käynnissä

Toiminta käynnistyy vaiheittain

• Neuvontapalvelut marraskuussa 2019

• Tietopyynnöt aggregoidulle tiedolle tammikuussa 2020

• Tietoluvat henkilötason tiedolle huhtikuussa 2020
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Tiedon tarvitsijat

Lupaviranomainen säätelee 

sote-tiedon toissijaista käyttöä

Palveluoperaattori kokoaa, 

yhdistää ja tarjoaa tietoturvallisesti 

eri rekistereistä luvan mukaiset 

tiedot 

Tiedon tuottajat

MyData Kansalliset rekisterit Alueelliset rekisterit Kansalliset 

osaamiskeskukset

KELA 

Apps
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STAT 
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Syöpäkeskus 
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tutkimus ja 
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innovaatio-
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Opetus
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TYÖRYHMÄT

• Lain mukainen Sote tiedon toisiokäytön ohjausryhmä. 

Ohjausryhmä perustaa seuraavat alatyöryhmät:

• Rekisterin pitäjien yhteistyöryhmä

• Asiakasyhteistyöryhmä

• Ekosysteemiryhmä

• Lain mukainen tietosuojan korkean tason asiantuntijaryhmä
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LISÄTIETOJA

Perustiedot ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin: 

stm.fi/sote-tiedon-hyodyntaminen

Raportti toisiokäytön toimeenpanosta: 

julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161649

Tietolupaviranomaisen nettisivut: 

www.findata.fi

Loppuvuonna yhteistyö- ja informaatiotilaisuudet jatkuvat 
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Lisätietoja:

Jukka Lähesmaa
Sähköposti: jukka.lahesmaa@stm.fi
Twitter: @JukkaLahesmaa

Sosiaali ja terveysministeriö
Internet: stm.fi
Twitter: @STM_Uutiset

Toisiolaki sujuvoittaa sosiaali- ja 

terveystietojen käyttöä ja parantaa tietoturvaa


