
Tervetuloa Findatan
infotilaisuuteen!

23.52022



Ohjelma

14.30–14.45

Tilaisuuden avaus ja yleiskatsaus toimintaan

14.45–15.00

Toisiolain mukainen määräys tietolupahakemuksia ja 
tiedonhyödyntämissuunnitelmia koskien

15.00–15.15

ICT-kuulumiset

15.15–15.30

Aineistokuvaukset ja valmisaineistot

15.30–16.30

Kysymyksiä ja keskustelua
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Yleiskatsaus 
toimintaan

Antti Piirainen
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Hakemus- ja jonotilanne 23.5.2022

• Tänä vuonna tehty 96 päätöstä (1 per arkipäivä)

• Tietolupahakemukset: noin 10 kuukautta
• esitarkastetut hakemukset noin 4-5 kuukautta

• Tietopyynnöt: noin 5 kuukautta

• Muutoshakemukset: noin 2-3 kuukautta
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FINDATA LUKUINA

Kapseli-käyttöympäristö (25.4.2022)
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Tilanne 25.4.2022

Ympäristöjä Kpl

Small 26

Medium 20

Large 29

Extra large 12

Yhteensä 67

Ympäristöjä

67

Käyttäjiä

337



Ajankohtaista 1/3

• Findatan palveluiden verkko-osoitteet muuttuneet
• asiointi.findata.fi
• siirto.findata.fi
• kapseli.findata.fi

• Asiointipalveluun lisätty ohjeistusta ja selkeytetty sisältöjä
• Kehittäminen jatkuu vastaisuudessakin
• Tulossa: kesän aikana kielenhuoltoprojekti (verkkosivut, ohjeet, dokumentit jne.)

• Kanta-tietoja kuvattu lisää Aineistokatalogiin
• Sisältää nyt kaikki reseptitiedot, Covid-19-rokotukset, Covid-19-laboratoriotutkimusten 

vastaukset ja diagnoositiedot
• Kesäkuun loppuun mennessä keskeisistä terveystiedoista saatavilla myös 

toimenpidetiedot ja fysiologiset mittaukset ja lausunnot
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Ajankohtaista 2/3

• STM:n teettämän toisiolain esiselvityksen toimenpide-ehdotusten 
eteneminen
• Toisiolain tulkinnat ja viestintä -yhteistyöhanke loppusuoralla, viimeinen työpaja 24.5.

• Asiakasprosessin kehittäminen työn alla, projekti käynnistynyt STM:n tilaamana

• Komission European Health Data Space -asetusluonnos julkaistu
• Sääntelee sekä ensisijaista että toissijaista käyttöä

• Pohjautuu EU:n datastrategiaan ja jo säädettyihin lakeihin (GDPR, Data Act jne.)

• Vuosikatsaus 2021 luettavissa: findata.fi/vuosikatsaus2021
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https://ec.europa.eu/health/publications/proposal-regulation-european-health-data-space_en
https://findata.fi/vuosikatsaus2021


Ajankohtaista 3/3

• Myönnetyt tietoluvat päivitetty toukokuuhun 2022 asti
• Tavoitteena lisätä hakemuslomakkeella kysyttävä lyhyt kuvaus hankkeesta mukaan
• Tullut myös toive käytettyjen muuttujien julkaisemisesta, olisi mahdollista hakijan 

suostumuksella
• Rekisterinpitäjäkohtaisia kustannuksia voi arvioida sivulta Keskimääräisiä

kustannusarvioita

• Datasta tutkimukseen –juttusarja esittelee hankkeita, joihin haettu lupa Findatasta
• Kunnat parantavat lapsiperheiden palveluja yhdistämällä rekisteritietoja –

poikkeuksellisen laaja aineisto huomioi isovanhemmat ja etävanhemmat
• Tutkimushanke käsittelee nuorten pääsyä psykiatriseen hoitoon: Avoimen dialogin 

periaatteet tuovat mielenterveystyön nykypäivään
• Tutkijat analysoivat tuhansien diabeetikkojen potilas- ja rekisteritietoja elämänlaadun 

parantamiseksi – noin kolmasosa tyypin 1 diabeetikoista sairastaa munuaistautia
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https://findata.fi/hinnasto/keskimaaraisia-kustannusarvioita/
https://findata.fi/uutiset/kunnat-parantavat-lapsiperheiden-palveluja-yhdistamalla-rekisteritietoja-poikkeuksellisen-laaja-aineisto-huomioi-isovanhemmat-ja-etavanhemmat/
https://findata.fi/uutiset/tutkimushanke-kasittelee-nuorten-paasya-psykiatriseen-hoitoon-avoimen-dialogin-periaatteet-tuovat-mielenterveystyon-nykypaivaan/
https://findata.fi/uutiset/tutkijat-analysoivat-tuhansien-diabeetikkojen-potilas-ja-rekisteritietoja-elamanlaadun-parantamiseksi-noin-kolmasosa-tyypin-1-diabeetikoista-sairastaa-munuaistautia/


Tilaisuuksia

• Hakemusklinikka 7.6. klo 14.00-15.30
• Ei ennakkoilmoittautumista, kysymyksiä voi jättää tapahtumasivulla

• Infotilaisuus 22.9. klo 14.00–16.00

• Fingenious Ecosystem Offers More -tapahtuma 14.6. 
Messukeskuksessa
• Rekisteröityminen: https://site.fingenious.fi/en/articles/event-fingenious-

ecosystem-offers-more

• Huhtikuussa järjestettiin yhteistapahtuma ranskalaisen Health Data 
Hubin kanssa
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https://findata.fi/tapahtumat/hakemusklinikka-7-6-2022-nain-teet-hyvan-tietolupahakemuksen-findatalle/
https://site.fingenious.fi/en/articles/event-fingenious-ecosystem-offers-more


Toisiolain mukainen määräys 
tietolupahakemuksia ja 
tiedonhyödyntämissuunnitelmia 
koskien

Päivi Lindström
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Yleistä määräyksestä

• Kuvaa tietolupahakemuksen ja tiedonhyödyntämissuunnitelman 
tietosisällöille ja tietorakenteille asetettavia vaatimuksia

• Tavoitteena yhdenmukaistaa eri lupaviranomaisten 
hakemusprosesseja ja varmistaa niiden lainmukaisuus

• Lausuntokierros 8.12.2021 – 24.1.2022, lausuntopalvelu.fi

• Määräys julkaistu 13.5.2022; voimaan 1.11.2022
• Tietolupahakemuksen ja tiedonhyödyntämissuunnitelman tietosisältöjä 

ja tietorakenteita koskeva määräys julkaistu - Findata
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https://findata.fi/uutiset/tietolupahakemuksen-ja-tiedonhyodyntamissuunnitelman-tietosisaltoja-ja-tietorakenteita-koskeva-maarays/


Määräyksen vaikutukset

• Määräys velvoittaa kaikkia rekisterinpitäjiä, jotka myöntävät 
aineistoihinsa tietolupia toisiolain nojalla
• Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset palvelunjärjestäjät, 

vuoden 2023 alusta hyvinvointialueet

• Tietolupahakemuksia vastaanottavan rekisterinpitäjän tulee 
päivittää hakemuslomakkeensa vastaamaan määräyksen 
vaatimuksia
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Findatan toimivallasta

• Huomaa myös Findatan 11.4.2022 päivitetty linjaus koskien 
toimivaltaa
• Findata vastaa hakemuksesta ja päätöksestä, mikäli toisiolain alaisia 

tietoja yhdistetään – Findata

• Toisiolaissa käytettyä muotoilua ”kun tietolupahakemus 
koskee” tulkitaan aiempaa laajemmin: 
• Jos hakemuksessa tai tiedonhyödyntämissuunnitelmassa mainitaan haettavien 

tietojen lisäksi muita, haettaviin tietoihin yhdistettäviä toisiolain alaisia tietoja, 
hakemuksen katsotaan koskevan myös näitä yhdistettäviä tietoja 
→ hakemus Findataan
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https://findata.fi/uutiset/findata-vastaa-hakemuksesta-ja-paatoksesta-mikali-toisiolain-alaisia-tietoja-yhdistetaan/


Määräyksestä

• Erillinen tiedotustilaisuus määräyksen sisällöstä tulossa kesällä 
2022

• Määräyksessä määritellään, mitä tietoja tietolupahakemuksessa 
sekä tiedonhyödyntämissuunnitelmassa tulee antaa, mm.
• Mitä tietoja haetaan

• tietojen käsittely-ympäristö (jonka tulee täyttää toisiolain vaatimukset)

• miten käsiteltynä tietoja haetaan (lähtökohta pseudonymisointi)

• tietojen käsittelyaika (ml. mahdollinen säilytystarve)

• GDPR:n edellyttämä tietosuojailmoitus ja DPIA liitteeksi
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ICT-kuulumiset

Heikki Lanu
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Ajankohtaista Kapselista

• Kapselin Linux-versio pilotointi loppusuoralla

• Tutkimusaineistojen säilytys passiivisena tietoluvan päättymisen 
jälkeen
• Pitkäaikaissäilytyksen palvelu ei ole vielä valmis

• Säilytystä tarjotaan toistaiseksi veloituksetta erikseen pyytämällä, 
hinnoittelu ja sopimusehdot julkistetaan palvelun valmistuttua

• Huom: Myös pitkäaikaisen, passiivisen säilytyksen on oltava aina osa 
tietoluvan edellyttämää tiedonhyödyntämissuunnitelmaa
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Muut kuulumiset

• Muiden palveluntarjoajien auditoidut käyttöympäristöt
• Valviran Toini-rekisterissä tällä hetkellä (23.5.2022) viisi muuta 

ympäristöä (HUS, Istekki, Esior, Hki yliopisto, TK Fiona) sekä Findatan
Kapseli
• https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/toisiolain-mukaiset-tietoturvalliset-

kayttoymparistot/toisiokayttoymparistojen-rekisteri

• Ominaisuuksista kannattaa tiedustella suoraan palveluntarjoajilta
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https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/toisiolain-mukaiset-tietoturvalliset-kayttoymparistot/toisiokayttoymparistojen-rekisteri


Aineistokuvaukset ja 
valmisaineistot

Peija Haaramo
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Kertaus aineistokuvausten edistymisestä
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Findata antoi aineistokuvauksia koskevan määräyksen 1.2.2021

STM:n asetus aineistokuvaustyön 
aikataulusta voimaan 15.2.2021

Rekisterinpitäjillä velvollisuus laatia 
aineistokuvaukset tietovarantojensa 
tietosisällöstä 1.9.2021 alkaen

Tilanne toukokuussa 2022
Aineistokatalogissa kuvauksia 35 sote-
rekisterinpitäjältä



Toisioaineistojaan kuvailleet rekisterinpitäjät: kansalliset 
rekisterit (N=6) tilanne 18.5.22

• Eläketurvakeskus

• Kansaneläkelaitos

• Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

• Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

• Tilastokeskus
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Toisioaineistojaan kuvailleet rekisterinpitäjät: 
aluehallintovirastot (N=6) tilanne 18.5.22

• Etelä-Suomen aluehallintovirasto

• Itä-Suomen aluehallintovirasto

• Lapin aluehallintovirasto

• Lounais-Suomen aluehallintovirasto

• Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

• Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
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Toisioaineistojaan kuvailleet rekisterinpitäjät: 
sairaanhoitopiirit (N=12) tilanne 18.5.22

• Etelä-Karjalan sosiaali- ja 
terveyspiiri

• Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiiri

• Etelä-Savon sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kuntayhtymä

• Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiiri

• Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

• Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

22 23.5.2022

• Lapin sairaanhoitopiiri

• Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiiri

• Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

• Satakunnan sairaanhoitopiiri

• Vaasan sairaanhoitopiiri

• Varsinais-Suomen 
sairaanhoitopiiri



Toisioaineistojaan kuvailleet rekisterinpitäjät: kunnat (N=11)
tilanne 18.5.22

• Espoon sosiaali- ja terveystoimi

• Forssan seudun 
hyvinvointikuntayhtymä

• Heinolan kaupunki

• Helsingin sosiaali- ja 
terveystoimi

• Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymä

• Liedon kunta
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• Pohjois-Satakunnan 
peruspalvelukuntayhtymä

• Porin perusturva

• Raision sosiaali- ja 
terveystoimiala

• Riihimäen seudun 
terveyskeskuksen ky

• Salon kaupunki



Aineistokuvaustyön välineet

• Maksuttomat Aineistoeditorikoulutukset rekisterinpitäjille
• 9 koulutusta vuonna 2021

• 2 koulutusta keväällä 2022

• Yhteensä lähes 200 osallistujaa

• Lisäksi avoin Teams-tunti kysymyksille joka kuun ensimmäinen 
maanantai klo 13–14 (linkki Findatan nettisivuilla)

• Aineistoeditorin ja Aineistokatalogin tekninen kehittäminen
• Kehityssykli toteutettu loppuvuodesta 2021, uusi suunnitteilla tälle vuodelle

• Työlistalla havaittujen bugien korjauksen lisäksi koodistojen käytettävyyden 
parantaminen, rajapinnan kehittäminen, muuttujien csv-tuonnin 
sujuvoittaminen & pysyvien tunnisteiden (DOI/URN) käyttöönoton edistäminen
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https://findata.fi/tapahtumat/aineistokuvausklinikka-6-6-2022/


Valmisaineistot

• Ensimmäinen valmisaineisto työn alla, kyseessä Covid-19-teemainen aineisto 
• Aineiston koostaminen parhaillaan käynnissä, tavoitteena saada luvitettavaksi alkusyksystä

• Aineistoon kootaan monipuolisesti keskeisiä koronaan liittyviä tietoja eri 
rekisterinpitäjien rekistereistä 
• Osa-aineistot erikseen nuoria ja aikuisia koskien

• Päivittyvät vuosipaketit 2020, 2021, 2022

• Pilotin jälkeen kootaan myös muita valmisaineistoja 

• Maksuasetus 2022: Suppea tietolupa
• Findatan valmisaineiston lupapäätös ja valmisaineiston toimitus Kapseliin 500 €
• Jos valmisaineistoon haetaan yhdistettäväksi muita rekisterinpitäjien aineistoja → normaali tai laaja 

tietolupa
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Keskustelua ja 
kysymyksiä
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findata.fi
info@findata.fi | @FindataFi

Kiitos!


