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Ensisijainen käyttö

Käyttö, jota varten tiedot on alun perin 
tallennettu asiakas- ja/tai potilasrekisteriin. 

Esimerkiksi:

• Potilaan tutkiminen, hoitaminen ja 
kuntoutus

• Sosiaalihuollon asiakkaan saama palvelu

Toissijainen käyttö (toisiokäyttö)

Toisiokäyttöä säätelee laki sosiaali- ja 
terveystietojen toissijaisesta käytöstä eli ns. 
toisiolaki (552/2019)

Laissa määritellyt käyttötarkoitukset:

• Tieteellinen tutkimus

• Tilastointi

• Kehittämis- ja innovaatiotoiminta

• Opetus

• Tietojohtaminen

• Viranomaisohjaus ja -valvonta sekä

• Viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävät
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Sote-tietojen ensisijainen ja toissijainen käyttö

Hyvinvointialueet ja toisiokäyttö

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190552


Findatan
tehtävät
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Findata on sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen

Vastuullemme kuuluu:

1. Sote-tietojen saatavuuteen ja standardointiin liittyvä neuvonta asiakkaille ja rekisterinpitäjille

2. Lupien myöntäminen sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön silloin, kun hakemus koskee

• usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja

• yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoja, tai

• Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja

3. Luvanmukaisten aineistojen kokoaminen, yhdistäminen ja esikäsittely, kuten pseudonymisointi

4. Toisiolain mukaisella tietopyynnöllä haettavan anonyymin, tilastomuotoisen aineiston tuottaminen

5. Tietoturvallisen Kapseli-käyttöympäristön ylläpito aineistojen käsittelyä ja siirtoa varten

6. Toisiolain mukaisten määräysten antaminen ja päivittäminen
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https://findata.fi/kapseli/


Mikä on muuttunut aiempaan verrattuna

• Yksi hakemus usean
sijaan

• Findata yhdistää ja 
pseudonymisoi datan

• Analysointi tapahtuu
auditoidussa
tietoturvallisessa
käyttöympäristössä
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Organisaatiot, joiden toisiolain alaisiin tietoihin Findata 
voi myöntää lupia

Kansalliset rekisterinpitäjät

• Aluehallintovirastot (AVI)

• Digi- ja väestötietovirasto 
(DVV)

• Eläketurvakeskus (ETK)

• Kansaneläkelaitos (Kela)

• Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimea

• Sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontavirasto 
Valvira

• Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos (THL)

• Tilastokeskus

• Työterveyslaitos (TTL)

Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
toimintayksiköt
Julkinen ja yksityinen sektori

Kanta-palveluihin
tallennetut tiedot
Esim. sähköiset reseptit, 
Potilastiedon arkiston 
toisiokäyttö
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Millaista aineistoa on saatavilla ja
miten aineistot saa käyttöön

Yksilötasoinen 
aineisto

Tieto-
lupa

• Suorat henkilötunnisteet poistettu

• Tietoturvalliseen käyttöympäristöön 
määräajaksi

• Laissa määriteltyihin tarkoituksiin

Tilastotasoinen 
aineisto

Tieto-
pyyntö

• Anonyymi tilasto

• Toimitetaan asiakkaalle

• Laissa määriteltyihin tarkoituksiin

Aineiston saaminen edellyttää aina tiedonhyödyntämissuunnitelmaa.
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Toisiolain säätämät käyttötarkoitukset

Yksilötasoinen 
aineisto

• Tieteellinen tutkimus

• Tilastointi

• Opetus

• Viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävät

• Tietojohtaminen
(organisaation oma aineisto ilman Findatan lupaa)

Tilastotasoinen 
aineisto

• Kaikki yllä mainitut

• Kehittämis- ja innovaatiotoiminta

• Tietojohtaminen (vertailuaineisto muilta rekisterinpitäjiltä)
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Hyvinvointialueiden 
tehtävät
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Hyvinvointialueiden tehtävät toisiokäytössä

• Hyvinvointialueet ovat 1.1.2023 lähtien oman alueensa sote-tietojen rekisterinpitäjiä, ja 
vastaavat sote-tietojen toisiokäyttöön liittyvien lakisääteisten palveluiden tuottamisesta:

1. Aineistokuvaukset rekisterien tietosisällöistä (aineistokatalogi.fi)

• Aineistokuvauksista on annettu määräys (toisiolaki 12 §;)

2. Neuvonta (13 §)

3. Tietolupahakemusten käsittely ja luvista päättäminen, kun hakemus koskee ainoastaan oman 
hyvinvointialueen rekisterinpidossa olevia tietoja (11 §; 44 §).

• Tietolupahakemuksen ja tiedonhyödyntämissuunnitelman tietosisällöistä on annettu määräys

• Aineistot saa luovuttaa analysoitavaksi ainoastaan auditoituun tietoturvalliseen käyttöympäristöön (20 §), 
ympäristöt on listattu Valviran Toini-rekisterissä

4. Aineistojen poiminnat sekä aineistojen poiminnan ja käsittelytyön kustannusarviot (36 §; 50 §)

10 23.11.2022 Hyvinvointialueet ja toisiokäyttö

https://aineistokatalogi.fi/catalog
https://findata.fi/aineistot/aineistokuvauksia-koskeva-maarays/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190552#L3P12
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190552#L3P13
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190552#L3P11
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190552#L5P44
https://findata.fi/aineistot/aineistokuvauksia-koskeva-maarays/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190552#L3P20
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/toisiolain-mukaiset-tietoturvalliset-kayttoymparistot/toisiokayttoymparistojen-rekisteri
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190552#L4P36
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190552#L5P50


Huomioitavaa toisiokäytössä

• Toisiolaki mahdollistaa rekisterinpitäjän omien tietojen hyödyntämisen oman 
organisaation tietojohtamiseen ilman tietolupaa (41 §)

• Jos usean rekisterinpitäjän yksilötasoisia tietoja yhdistetään, lupa haetaan 
aina Findatalta (11 §)

• Jos haetaan tilastomuotoista tietoa toisiolain mukaisella tietopyynnöllä, 
tietopyyntö tulee aina toimittaa Findatalle (45 §)
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https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190552#L4P41
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190552#L3P11
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190552#L5P45


Tarvitsemme hyvinvointialueilta

• Neuvontaa luvanhakijoille

• Yhteystiedot poimintapyyntöjä, 
kustannusarvioita ja aineistotoimituksia 
varten

• Esim. sähköpostiosoite / 
ryhmäpostilaatikko ja palveluiden 
yhteyshenkilöt

• Pyydämme lähettämään yhteystiedot 
osoitteeseen info@findata.fi (mielellään 
vuoden 2022 loppuun mennessä)

• Kerro kollegoille ☺

Findata tarjoaa hyvinvointialueille

• Neuvontaa toisiolakiin liittyen

• Findata.fi

• info@findata.fi

• Työkalut ja koulutuksia aineistokuvausten 
tekemiseen, julkaisuun ja ylläpitoon

• Aineistokatalogi.fi ja aineistoeditori.fi

• Ilmoittautuminen koulutuksiin

• Jos hyvinvointialue ilmoittaa: 
tietolupahakemusten toisiolain mukainen 
käsittely hyvinvointialueen puolesta (11 §)
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Yhteistyö Findatan ja hyvinvointialueiden välillä

Hyvinvointialueet ja toisiokäyttö

mailto:info@findata.fi
https://findata.fi/
mailto:%20info@findata.fi
https://aineistokatalogi.fi/
https://aineistoeditori.fi/
https://link.webropol.com/s/aineistoeditori-syksy-2022
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190552#L3P11


Katso lisätiedot
ja ota yhteyttä

Toisiolaki
• Finlex.fi: laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä

Sosiaali- ja terveysministeriö
• Stm.fi: Sote-tietojen toissijainen käyttö

Findata.fi
• Tietoa hyvinvointialueille
• Palvelut ja ohjeet rekisterinpitäjille
• Aineistojen toimittaminen Findatalle
• Tietoa lupatoimivalloista

Hyvinvointialueille tarkoitetut Findatan infotilaisuudet
• 23.11.2022 klo 15.00–15.30 (linkki tapahtumasivulle)
• 18.1.2023 klo 14.00–14.30 (linkki tapahtumasivulle)
• 15.3.2023 klo 14.00–14.30 (linkki tapahtumasivulle)

Neuvonta
• info@findata.fi
• Yhteystiedot verkkosivuilla
• Antti Piirainen, viestintäpäällikkö: 029 524 7644
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https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190552
https://stm.fi/sote-tiedon-hyodyntaminen
https://findata.fi/
https://findata.fi/hyvinvointialueet
https://findata.fi/hyvinvointialueet
https://findata.fi/aineistot/aineistojen-toimittaminen-findataan/
https://findata.fi/luvat/#milta-viranomaiselta-lupa-haetaan
https://findata.fi/tapahtumat/infotilaisuus-23-11-2022-hyvinvointialueet-ja-sote-tietojen-toisiokaytto/
https://findata.fi/tapahtumat/infotilaisuus-18-1-2023-hyvinvointialueet-ja-sote-tietojen-toisiokaytto/
https://findata.fi/tapahtumat/infotilaisuus-15-3-2023-hyvinvointialueet-ja-sote-tietojen-toisiokaytto/
https://findata.fi/yhteystiedot/


Kysymyksiä ja 
keskustelua

14 23.11.2022 Hyvinvointialueet ja toisiokäyttö



findata.fi
info@findata.fi | @FindataFi

findata.fi
info@findata.fi | @FindataFi

Kiitos!


