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Aiheitamme tänään: 

•  THL ja sen tehtävät 
•  THL:n tietovarannoista yleisesti 
•  Terveydenhuollon valtakunnalliset rekisterit 
•  Tutkimuslupatoiminta 
•  Lainsäädännön muutokset 
•  Avoin data 
•  Asiakkuudet 
•  Datapolitiikka 
•  Tietojohtaminen 
•  Yhteenveto 
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THL ja sen tehtävät 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tuottaa monipuolista 
tutkimustietoa. Tehtävämme on 
•  tutkia, seurata ja edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia 
•  ehkäistä ja torjua sairauksia ja sosiaalisia ongelmia 
•  arvioida, kehittää ja ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon 

toimintaa 
•  toimia sosiaali- ja terveydenhuollon tilastoviranomaisena 
•  huolehtia useista erityistehtävistä esimerkiksi 

oikeuslääketieteen ja terveydenhuollon tietohallinnon alalla 
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THL vaikuttaa yhteiskuntaan 
•  tekemällä korkeatasoista tutkimusta – tällä hetkellä käynnissä 

on yli 100 EU:n ja 50 Akatemian rahoittamaa tutkimusta 
•  tuottamalla erilaisia seurantajärjestelmiä ja toteuttamalla 

kansallisen tason väestötutkimuksia, jotka antavat tärkeää 
tietoa suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista 

•  ylläpitämällä ja hyödyntämällä laajoja omia tietovarantojaan, 
jotka ovat tulevaisuudessa suurelta osin myös avoimia 

•  ylläpitämällä valtakunnallisia rekistereitä 
•  sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksella 
•  tuottamalla menetelmiä, työkaluja ja mittareita päättäjille, 

ammattilaisille ja kansalaisille 
•  toteuttamalla ja koordinoimalla kansallisia ohjelmia 
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THL:n tietovarannot 
THL:n aineisto- ja järjestelmärekisterissä n. 800 eri 
tietovarannon tiedot. Mainittavimpia: 
•  Kansalliset rekisterit 
•  Väestötutkimukset 
•  Väestön tunnusluvut 
•  Elintarvikkeiden koostumustiedot 
•  Biopankki 
•  Koodistot 
•  Tutkimushankkeiden tietovarannot 
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Terveydenhuollon valtakunnalliset 
rekisterit 

Syöpärekisteri 

Näkövamma- 
rekisteri 

Rokotteiden 
haittavaikutus-

rekisteri 

Hammas- 
implantti- 
rekisteri 

Sterilisaatio-
rekisteri 

Aborttirekisteri 

Syntymä-
rekisteri 

Endoproteesi- 
rekisteri 

Epämuodostu-
marekisteri 

Hoitoilmoitus-
rekisteri 

Tilastointi 

Muut 
lakisääteiset 

tehtävät 

Tutkimus 

Seuranta 



Tutkimuslupatoiminta 
Sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterien ja asiakirjojen tiedot 
ovat salassa pidettäviä. THL voi kuitenkin yksittäistapauksessa 
antaa luvan seuraavien rekisterien ja asiakirjojen tieteelliseen 
tutkimuskäyttöön: 
•  THL:n terveyden- ja sosiaalihuollon valtakunnalliset henkilörekisterit 

•  THL:n oikeuslääketieteelliset ruumiinavausasiakirjat vuodesta 2010 lähtien 

•  THL:n oikeuspsykiatriset asiakirjat 

•  Yksityisen palveluja tuottavan yksikön tai itsenäisen ammatinharjoittajan 
potilasasiakirjat ja sosiaalihuollon asiakirjat 

•  Julkisen palveluntuottajan potilasasiakirjat ja sosiaalihuollon asiakirjat, kun lupa 
tarvitaan useamman kuin yhden kunnan tai kuntayhtymän asiakirjoihin 

•  Sähköisen reseptin Reseptikeskuksen ja Reseptiarkiston tiedot 

www.thl.fi/tutkimusluvat 
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Lainsäädännön muutokset 
STM:n asettamispäätös 1.4.2015: Sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedon toissijaista 
käyttöä koskevaa lainsäädäntöä valmisteleva työryhmä 
•  Toimikausi: 1.4.2015–31.5.2016. 
•  Ryhmän tehtävänä on: 

- valmistella luonnos hallituksen esitykseksi sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedon toissijaista käyttöä 
koskevasta lainsäädännöstä ja 
- valmistella ehdotus tarvittavista muista jatkotoimenpiteistä. 
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TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIA 
•  Palvelujärjestelmän muutos; mm. avohoitopainotteisuus, sote-integraatio ja sote-uudistus. 

•  Tarve siirtyä rekisteriperusteisesta sääntelymallista käsiteltäviä tietoja ja käsittelyperusteita 

koskevaan sääntelyyn. Pyrkimys välttää erillistiedonkeruita ja päällekkäisten tietojen keruuta. 

•  Lakia terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä  (556/1989) päivitetty viimeksi 

vuonna 1993, asetusta päivitetty vuonna 1995 (774/1989). 

•  THL:n perustaminen 2009 ja laitoksen muuttuneet lakisääteiset tehtävät. 

•  Rutiinisti käytetään myös muiden viranomaisten tietoja – mutta ei aina tehokkaalla tavalla. 

•  Kanta-palvelut: Sähköinen resepti, potilastiedon arkisto, Omakanta. 

•  ”Uudet” tietotarpeet: Tiedolla johtaminen, yksityisin varoin rahoitettava tutkimus, soveltava 

tutkimus ja teknologian kehittäminen. 

•  EU:n tietosuoja-asetus. 
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Kumottavia, uusia ja muuttuvia säädöksiä 
 
 
Laki sosiaali- ja terveysalan 

tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksen (Stakes) 

tilastotoimesta 

Muita muuttuvia lakeja:  
Henkilötietolaki, Julkisuuslaki, Biopankkilaki, Tartuntatautilaki, 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, 
 Laki kuolemansyyn selvittämisestä, 

 Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 

Laki ja asetus 
terveydenhuollon 
valtakunnallisista 

henkilörekistereistä 

Laki sosiaali- ja terveystietojen 
hyödyntämisestä 

Laki Terveyden- ja 
hyvinvoinnin laitoksesta 

Tietosuoja-asetus Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojen sähköisestä 

käsittelystä (Asiakastietolaki) 

Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 

järjestämislaki 

Kumotaan: Uusi ja muutettava laki: 

Muuttuvia ja vaikuttavia säädöksiä: 

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva 
asetus 

EU: 



TYÖRYHMÄN KÄSITTELEMIÄ KOKONAISUUKSIA 
Laki THL-lain muuttamisesta: 
•  Valtakunnallisesti kerättävät sote-tilasto- ja rekisteritiedot ja niiden 

käsittelyperusteet. 

•  Tiedonantovelvolliset. 
•  Muiden viranomaisten tietojen käsittely THL:n toiminnassa. 

Laki sote-tietojen tietoturvallisesta hyödyntämisestä: 
•  ”Palveluoperaattorista” ja sen tehtävistä ja toimivallasta säätäminen. 

•  Potilastiedon arkiston sekundäärikäytöstä säätäminen 
(palveluoperaattorin kautta). 

•  Sote-tiedon käsittely tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan 
tarpeisiin (osin palveluoperaattorin kautta). 



Rekisteritutkimuksen nykyinen toimintamalli  
LÄHDE: IRMA-LEENA NOTKOLA, RETKI 

   Viran-
omainen 

Viran-
omainen 

Viran-
omainen 

TUTKIJA 

Viran-
omainen 

§ 
§ § 

§ 

- Luvat (T, V) 
- Aineistopyyntö (T) 
- Aineiston 
muodostaminen (V) 
-  Korjauspyyntö (T) 
-  Korjaukset (V) 
 

- Luvat (T, V) 
- Aineistopyyntö (T) 
- Aineiston 
muodostaminen (V) 
-  Korjauspyyntö (T) 
-  Korjaukset (V) 

- Luvat (T, V) 
- Aineistopyyntö (T) 
- Aineiston 
muodostaminen (V) 
-  Korjauspyyntö (T) 
-  Korjaukset (V) 

- Luvat (T, V) 
- Aineistopyyntö (T) 
- Aineiston 
muodostaminen (V) 
-  Korjauspyyntö (T) 
-  Korjaukset (V) 

§ 

§ 

@ 
@ 

@ @ 



Avoin data 
•  Suurin osa tietovarannoista sisältää henkilötietoja -> ei voida avata 

sellaisenaan mikrotasolla 

•  Tarvitaan karkeistusta ja tietotuotteita, jotta dataa voidaan avata 

•  Tällä hetkellä avoimet THL:n tietoaineistot: 
–  Elintarvikkeiden koostumustietopankki Fineli 

–  Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 

–  Lastensuojelun käsittelyajat 

–  Hedelmöityshoidot 
–  Raskaudenkeskeytykset 

–  Steriloinnit 

–  Synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 
–  Tartuntatautirekisteri 

–  Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet 

–  Toimeentulotuen menotilasto 
–  Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat 

–  Toimipaikkarekisteri (TOPI) 

www.thl.fi/avoindata 
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THL:n asiakkuudet 
•  THL palvelee monipuolisesti eri intressiryhmiä: valtion ja 

kuntien päättäjiä, alan toimijoita, järjestöjä, tutkimusmaailmaa 
ja kansalaisia.  

•  Avoimen datan näkökulmasta tärkeimmät tunnistetut 
asiakasryhmät ovat: 
–  Tutkijat ja opiskelijat 
–  Tietotoimittajat 
–  Sovelluskehittäjät 

•  Tarvitaan aktiivista asiakkuustyötä, jotta tiedämme, mitä 
dataa meiltä halutaan 

•  Tuoreena avauksena osallistuminen avoimen datan 
haastekilpailuihin (mm. Open Finland Challenge, Ultrahack) 
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THL:n datapolitiikka 
•  THL:n  strategisena  tavoitteena  on  ottaa  tietoaineistonsa  

tehokäyttöön  ja  toimia  edelläkävijänä datan  tuottamisessa, 
jakamisessa  ja  yhdistelyssä  (THL:n  strategia  2015).  
THL:n  datapolitiikka ”THL:n  tietoaineistot  tehokäyttöön” on   
tietoaineistojen   tehokäyttöä   edistävä johtamisen ja 
konkreettisen työskentelyn väline. Datapolitiikka määrittelee 
painopisteet ja tekemisen, joilla THL:n tietovarantojen käyttöä 
edistetään seuraavien viiden vuoden aikana vuodesta 2016 
alkaen. 

•  Datapolitiikka on laadittu yhdessä THL:n henkilöstön ja 
johtoryhmän kanssa vuoden 2015 aikana. Työtä on 
koordinoinut Tietovarantopalvelut-yksikkö. 

•  Datapolitiikka koostuu viidestä sisällöllisestä toimesta ja 
yhdestä läpileikkaavasta toimesta.  
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OUR REFORM PLEDGE 2016: 
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UPCOMING PROJECTS TO BOOST THE 
SECONDARY USE OF HEALTH AND 

WELFARE DATA 

§  METADATA 
–  Development of a national Metadata Catalogue. 
–  THL & Statistics Finland in collaboration with Social Sciences                        

Data Archive and Hospital Districts. 

§  DIGITAL ONE STOP SHOP APPLICATION SERVICE 
–  Register data and ethical approvals. 
–  The National Archives of Finland. 

§  REMOTE DATA ACCESS SYSTEMS 
–  Expansion to healthcare data. 
–  Statistics Finland and THL. 



Tietojohtaminen THL:ssä 
Nykytila: 
•  THL tuottaa tietopohjaa koko hallinnonalalle. Nykyinen tietotuotanto on arvioinnin 

kohteena sote-uudistuksen, STM:n sote-tieto hyötykäyttöön strategian, THL:n 
datapolitiikan ja laitoksen säästämistavoitteiden vuoksi. 

•  Viime vuosina THL:n tiedolla johtamista ovat haastaneet mm. uuden muotoinen 
hallitusohjelma, hallituksen kärkihankkeet, ja Kiekun käyttöönotto. Suunnittelu on 
leimannut toimintojen karsiminen. 

•  Merkittävä osa toiminnasta on tutkimushankkeita ulkopuolisella rahoituksella. Ulko-
puolisen rahoituksen ja hankeaihioiden hallinta on tärkeä osa johtamista.  

•  Perinteisesti tutkimushankkeet ovat olleet itseohjautuvia. Koko laitoksen tasolla ti-
lannekuvan saaminen hankkeista on haasteellista.  

•  Valtionhallinnon strategiaan perustuva toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on 
kesken. Budjettirahoitteisten tutkimushankkeiden tulee tukea strategisia tavoitteita. 

•  Palvelujärjestelmän kehittämisessä asiantuntijoiden osaaminen ja näkemykset ovat 
oleellisia. Taustalla on asiantuntijoiden laajan tietopohjan hyödyntäminen. 
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Kehitystarpeita: 
•  Strategiaprosessin automatisointi ja sitominen vuosikelloon. 

•  Tiedon tulisi kumuloitua alhaalta ylöspäin. Toiminnanohjausjärjestelmään tarvitaan 
erillisiä wiki-sivustoja parempi tekninen toteutus, josta kokonaiskuvan voi hahmottaa 
helposti. 

•  Asiakkaiden tarpeiden yhtenäinen seuranta: Asiakkaiden tarpeista ei ole yhtenäistä 
kuvaa, sillä asiakaskyselyitä tehdään tällä hetkellä hajautetusti eri paikoissa.  

•  THL:n vaikuttavuuden seurannan parantaminen: THL:n antamien suositusten vaikut-
tavuudesta ei ole selkeää kuvaa.  

•  Kehittämishankkeiden johtamisen ja seurannan parantaminen sekä yhteisen hanke-
hallinnan välineen kehittäminen: Kehittämishankkeiden seurantaa tulisi kehittää ja yh-
tenäistää. Johdolla ei ole välineitä kaikkien hankkeiden seurantaan. 

•  Seurantamenetelmien kehittäminen: Suunnittelun lisäksi myös yhtenäisten seuranta-
menetelmien kehittämiseen tulisi panostaa. Niukkenevien resurssien aikana rapor-
toinnista ei kuitenkaan tule tehdä itsetarkoitusta. 

•  Tulisi kehittää yhteisiä toimintatapoja ja prosesseja, sillä nyt ollaan paljon riippuvaisia 
yksittäisistä asiantuntijoista. 
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Yhteenveto 
THL:n tietovarantojen parempaa hyödyntämistä mahdollistavat / 
tulevat mahdollistamaan mm: 
•  Palveluoperaattorihanke 
•  Metadatan kehittäminen 
•  Etäkäytön mahdollisuuksien selvittäminen 
•  Uusi lainsäädäntö 
•  Avoin data 
•  Asiakkuustyö 
•  Uudet yhteistyön muodot 
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KIITOS! 
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antti.tuomi-nikula@thl.fi 


