
Tervetuloa!

Findatan infotilaisuus alkaa klo 9.00
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Ohjelma

9.00–9.15 Tilannekatsaus Findatan toimintaan ja
kootut vinkit hakemusten lähettämiseen
Antti Piirainen, viestintäpäällikkö

9.15–9.25 Aineistokuvaukset ja niiden edistyminen
Peija Haaramo, johtava asiantuntija

9.25–9.35 ICT-asioiden ajankohtaiset kuulumiset
Heikki Lanu, ICT-päällikkö

9.35–10.00 Osallistujilta tulleiden kysymysten käsittelyä
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Tilannekatsaus Findatan toimintaan

Antti Piirainen
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Hakemustilanne 27.9.2021

◼ Vastaanotetut hakemukset yhteensä: 557 kpl

‒ Tietolupa: 326 kpl

‒ Tietopyyntö: 58 kpl

‒ Muutoshakemus: 173 kpl

◼ Tehdyt päätökset yhteensä: 359 kpl

‒ Myönteisiä: 256 kpl

‒ Kielteisiä: 1 kpl

‒ Raukeavia: 96 kpl

◼ Käsittelyssä olevia hakemuksia yhteensä: 51 kpl

◼ Jonossa olevia hakemuksia yhteensä: 147 kpl

4



Hakemustilanne 27.9.2021

◼ Jono noin 8 kuukautta

‒ Muutoshakemukset pystytään käsittelemään huomattavasti nopeammin

‒ Esitarkastusprosessi jouduttaa hyvin tehtyjen hakemusten pääsyä 
käsittelyyn

◼ Tilastot etusivulla: findata.fi/#stats

‒ Jonotilanne päivittyy lukujen yhteydessä

◼ Päätöslistaus: findata.fi/tietoa-meista/paatokset/

‒ Jatkossa mukaan myös hankkeiden lyhyt kuvaus

‒ Valtaosa tieteellistä tutkimusta
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Kehittämistoimenpiteet kesä/syksy 2021

◼ Esitarkastusprosessin käyttöönotto, hakemusjono haltuun

◼ Uudet rekrytoinnit

◼ Organisaatiouudistus

‒ Työtehtävien uudelleenorganisointi

‒ Tiimijako luvat ja neuvonta -tiimiin sekä datatiimiin

◼ Hakemusprosessin lean-projekti

◼ Verkkopalvelun uudistus

Tehty

Meneillään
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Kootut vinkit hakemusten tekemiseen 

Antti Piirainen
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1. Valitse hakemustyyppi

2. Selvitä toimivalta

3. Kuvaa ja rajaa aineisto

4. Varmista budjetti (jos mahdollista)

5. Täytä hakemus huolellisesti ja vastaa lisäkysymyksiin

Kootut vinkit hakemuskäsittelyn nopeuttamiseksi
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◼ Tietolupa, jos haluat yksilötasoista aineistoa

◼ Tietopyyntö, jos haluat tilastotasoista aineistoa

◼ Muutoshakemus, kun haet olemassa olevaan tietolupaan (huom! hakemusta 
päivitetty 9/2021)

‒ voimassaoloajan jatkamista

‒ aineiston käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden muuttamista

‒ seurantavuosien jatkamista Findatan myöntämään lupaan (tutkittavat henkilöt ja poimittavat 
tiedot pysyvät samoina),

‒ tietoluvalla luovutetun aineiston rekisterinpitäjän tai luvansaajan muutosta

‒ käsittely-ympäristön vaihtamista Findatan etäkäyttöympäristöstä muuhun auditoituun 
käyttöympäristöön

‒ aineiston käsittelyn laajentamista EU-/ETA-alueen ulkopuolelle myönnetystä luvasta poiketen

‒ muuttujien lisäämistä Findatan aineiston poimintaan, kun poiminta on jo tehty

‒ muiden kuin toisiolain alaisten tietojen lisäämistä Findatan luvasta poiketen

1. Valitse hakemustyyppi
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Findata käsittelee:

◼ Tietolupahakemuksia, kun hakemus kohdistuu

‒ usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja (huom. 
toimivallan siirtäneet)

‒ yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän 
rekisteritietoja

‒ Kanta-palveluihin tallennettuja asiakastietoja

◼ Tietopyyntöjä, kun hakemus kohdistuu toisiolain alaisen rekisterinpitäjän tai 
rekisterinpitäjien sosiaali- tai terveystietoihin

◼ Muutoshakemuksia, kun muutos koskee usean eri rekisterinpitäjän tai 
yksityisen palveluntarjoajan aineistoa.

2. Selvitä toimivalta
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Kuvaa tietolupaa/tietopyyntöä varten poimittava aineisto Findatan
taulukkopohjalle muuttujatasolla rekisterinpitäjä- ja rekisterikohtaisesti.

◼ Aineisto

‒ Mistä ja miten kohdejoukko poimitaan? Onko rajaus riittävän tarkka?

‒ Poimitaanko verrokkeja/sukulaisia? Miten heidät määritellään?

‒ Mistä rekistereistä aineisto poimitaan? Mitä muuttujia poimintaan otetaan 
mukaan?

‒ Hyödynnä Aineistokatalogia ja rekisterinpitäjien neuvontapalveluja

◼ Muut yhdistettävät aineistot

‒ Onhan kuvattu hakemukselle? Onko luvat kunnossa / lupaprosessi 
käynnissä?

Muista tietojen minimointiperiaate!

3. Kuvaa ja rajaa aineisto
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Huomioitavat kustannukset

Kustannuksiin vaikuttaa mm. rekisterinpitäjien ja poimintakertojen määrä

◼ Tietolupa:

‒ Tietolupapäätös

‒ Rekisterinpitäjien poimintakulut

‒ Findatan aineistonkäsittely

‒ (Findatan) etäkäyttöympäristö

4. Varmista budjetti (jos vaan mahdollista)

◼ Tietopyyntö:

‒ Päätösmaksu

‒ Rekisterinpitäjien poimintakulut

‒ Findatan aineistokäsittely ja 
analyysit

◼ Muutoshakemus:

‒ Päätösmaksu

‒ Mahdolliset muut maksut
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◼ Hakemuksen täyttöohjeet löytyvät Findatan verkkosivuilla

‒ Ohjeistusta kehitetään erityisesti verkkopalvelu-uudistuksen yhteydessä

◼ Hakemuskäsittelijä on yhteydessä hakemuskäsittelyn alkaessa, mikäli 
hakemuskäsittelyä varten tarvitaan lisätietoja.

‒ Hakemuskäsittely ei etene, ennen kuin lisäselvitykset on toimitettu

5. Täytä hakemus huolellisesti ja valmistaudu 

vastaamaan lisäkysymyksiin
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◼ Findatan verkkosivut: findata.fi

‒ Paljon tietoja hakemusta suunnittelevien tueksi mm. Hinnoista, hakemuksen 
täyttämisestä, toimivallasta ja aineistoista

◼ Tietosuojavaltuutetun verkkosivut www.tietosuoja.fi

‒ Tärkeää tietoa henkilötietojen käsittelystä

◼ Aineistokatalogi: www.aineistokatalogi.fi

‒ Tietoa (myös toisiolain) alaisista aineistoista organisaatioittain rekisteri- ja 
muuttujatasolla

◼ Rekisterinpitäjien verkkosivut

‒ Ota myös rohkeasti yhteyttä suoraan rekisterinpitäjiin

Hyödyllisiä linkkejä hakemusta valmisteleville
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Aineistokuvaukset ja niiden edistyminen

Peija Haaramo
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◼ Findata antoi määräyksen aineistokuvausten tietosisällöistä, 
käsitteistä ja tietorakenteista 1.2.2021

◼ STM:n asetuksella kuvausten tekemisen takarajaksi säädettiin 
1.9.2021

◼ Tällä hetkellä toisioaineistojen kansallisessa katalogissa 
Aineistokatalogissa on kuvauksia 18 eri sote-rekisterinpitäjältä

Aineistokuvaukset
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◼ Eläketurvakeskus

◼ Espoon sosiaali- ja terveystoimi

◼ Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

◼ Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

◼ Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

◼ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

◼ Helsingin sosiaali- ja terveystoimi

◼ Kansaneläkelaitos

◼ Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

◼ Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä

◼ Lapin sairaanhoitopiiri

◼ Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimea

◼ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

◼ Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

◼ Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirasto Valvira

◼ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

◼ Tilastokeskus

◼ Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Aineistojaan jo kuvailleita rekisterinpitäjiä

18



◼ Aineistokuvaustyön keskeiset työvälineet:

‒ Aineistoeditori (aineistoeditori.fi, vaatii käyttäjätunnuksen, käyttö 
maksutonta)

‒ Aineistokatalogi (aineistokatalogi.fi, julkinen nettisivusto)

◼ Findata kehittää välineitä yhteistyössä THL:n kanssa:

‒ IT-kehitysjakso parhaillaan käynnissä

‒ Molemmissa välineissä suomenkielisen version rinnalle tehdään ruotsin- ja 
englanninkieliset versiot

‒ Itse välineet kielistetään, kuvaussisältöjen tuottamisen vastuu 
rekisterinpitäjillä – eri kieliversioiden tuottaminen vapaaehtoista, mutta 
siihen annetaan nyt mahdollisuus

Aineistokuvaustyön välineet
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◼ Rekisterinpitäjille maksutonta koulutusta Aineistoeditorin käyttöön

‒ Ilmoittaudu koulutukseen, päivämäärät 13.10., 19.11. ja 15.12.

‒ https://findata.fi/uutiset/aineistokuvaustyo-kesken-ilmoittaudu-
aineistoeditori-koulutukseen/

◼ Henkilökohtainen neuvonta ongelmatilanteissa:

‒ Yleisissä aineistokuvaustyötä koskevissa kysymyksissä: 
peija.haaramo@findata.fi

‒ Aineistoeditoria tai -katalogia koskevissa teknisissä pulmissa: 
info@aineistokatalogi.fi (THL)

Findatan tuki aineistokuvaustyöhön
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ICT-asioiden ajankohtaiset kuulumiset

Heikki Lanu, ICT-päällikkö
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◼ Findatan tietoturvallinen käyttöympäristö = Kapseli

‒ Konepakettien kehitys

‒ Säilytyspalvelu

◼ Tietoturvallisten käyttöympäristöjen auditoinnit

‒ Siirtymäajan jatkaminen

‒ Määräyksen vaatimusten tulkintojen ohjeistukset

‒ Määräyksen päivittäminen todistuksen myöntämiseen liittyen

ICT-asioiden ajankohtaiset kuulumiset
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◼ Konepakettien kehitys

‒ Nykyisen Windows Server käyttöjärjestelmän rinnalle Linux 
(Centos 7)

‒ Alustava aikataulu toteutukselle:

‒ Pilotti & testikäyttö: Joulukuu 2021

‒ Laajennusauditointi: Tammi-Helmikuu 2022

‒ Tuotantokäyttöön: Auditoinnin ja mahdollisten korjausten jälkeen

‒ Tunnistettuja tarpeita distroista sekä tarvittavista 
tutkimusohjelmistoista pyydetään lähettämään 
kapseli@findata.fi

Findatan tietoturvallinen käyttöympäristö = Kapseli
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◼ Säilytyspalvelu (suunnitteilla, aikataulu ja sisältö vahvistamatta)

‒ Tavoite helpottaa esim. tutkimuksen tarkastamista/toistamista

‒ Erikseen tilattava maksullinen palvelu

‒ ”Konepaketin jäädytys” eli käyttöympäristö ohjelmistoineen ja 
datoineen säilytetään max 6kk käytön päätyttyä

‒ Pidempi säilytysaika pelkälle datalle

‒ Huomioitava ennalta tietoluvassa tai muutosluvassa

Findatan tietoturvallinen käyttöympäristö = Kapseli
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◼ Siirtymäajan jatkaminen (793/2021)

‒ Auditointi-/todistusvaatimus 1.5.2022 alkaen

‒ Tietoluvat määräaikaisina tätä ennen

◼ Määräyksen vaatimusten tulkintojen ohjeistukset

‒ Findata käsittelee tietoturvallisuuden arviointilaitosten kanssa 
havaittuja tulkintaepäselvyyksiä ja julkaisee aktiivisesti 
selventäviä ohjeita – tiedotetaan erikseen

◼ Määräyksen päivittäminen todistuksen myöntämiseen liittyen

‒ Tavoite sisällyttää määräykseen todistuksen myöntämisen 
edellytykset suhteessa tarkastusraportin havaintoihin 

Tietoturvallisten käyttöympäristöjen auditoinnit
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Aikaa kysymyksille ja keskustelulle

Käymättä jääneet kysymykset ja vastaukset
päivitetään tähän materiaaliin myöhemmin
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Kiitos osallistumisesta!

Anna palautetta:
link.webropol.com/s/findatan-infotilaisuus-1-10-2021-palaute
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Vastauksia kysymyksiin, joita ei ehditty käsitellä 

tilaisuudessa

Kuuluuko tieto toimittaa Findatan kautta, jos kansainväliseen 

retrospektiiviseen tutkimukseen kerätään tietoa eri yliopistosairaaloista 

eikä kyseseisiä potilaita ole aiemmin rekisteröity mihinkään tutkimukseen 

tai rekisteriin (eli kyseessä ilmeisimmin ei ole kerättävän tiedon 

toisiokäyttö)?

Jos dataa kerätään tutkimuskäyttöön eri yliopistosairaaloista, on 

kysymyksessä sote-alan rekisteridatan toisiokäyttö, 

joka lähtökohtaisesti kuuluu toisiolain piiriin. Ensiökäyttöä on 

potilaan hoitaminen sairaalassa, ja toisiokäyttöä on tutkimus 

ja kaikki muu toiminta kuin potilaan hoitaminen.

Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä uutta kliinisen 

lääketutkimuksen lakia sekä lääketieteellisestä tutkimuksesta 

annetun lain muuttamista koskeva hallituksen esitys (HE 18/2020 

vp.). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on viimeksi antanut lakiesitystä 

koskevan mietinnön syyskuussa 2021 (StVM 22/2021 vp.)

Näillä näkymin laeissa (kliininen lääketutkimuslaki 34 § sekä 

lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain uusi pykälä 21 c §) 

säädettäisiin, että potilastietoja saa käyttää kliiniseen 

lääketutkimukseen ja lääketieteelliseen tutkimukseen ilman 

toisiolain mukaista tietolupaa. Käsittelyn tulee tällöin perustua 

tutkittavan tietoon perustuvaan suostumukseen. Huom. 

suostumukseen perustuva käsittelyoikeus koskee 

vain potilastietoja, ei muita rekisteritietoja. Näin ollen esim. THL:n, 

Kelan, Tilastokeskuksen, DVV:n ja ETK:n rekisteritietoihin pitää 

edelleen hakea toisiolain mukainen tietolupa. Uuden lain on 

tarkoitus tulla voimaan pian (viim. 1.2.2022).

Mikä katsotaan tiedon toisiokäytöksi?

Ensisijainen käyttötarkoitus voi olla esimerkiksi potilaan 

tutkiminen, hoitaminen ja kuntoutus tai vastaavasti sosiaalihuollon 

asiakkaan saama palvelu tai Kansaneläkelaitoksen 

etuuskäsittely. 

Toissijaisella käytöllä tarkoitetaan samojen tietojen käyttöä muissa 

kuin ensisijaisissa käyttötarkoituksissa. Toisiolaissa määritellyt 

toissijaiset käyttötarkoitukset ovat tieteellinen tutkimus, tilastointi, 

kehittämis- ja innovaatiotoiminta, opetus, viranomaisen selvitys- ja 

suunnittelutehtävä, tietojohtaminen, viranomaisohjaus ja -

valvonta

Mille taholle kysymyksiä Findatasta voi esittää?

Kysyä voi tietysti keneltä tahansa: esim. STM:ltä, Valviralta, 

tietosuojavastaavan toimistolta tai sitten suoraan Findatalta.
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Vastauksia kysymyksiin, joita ei ehditty käsitellä 

tilaisuudessa

Tarkoituksenamme on tarkastella tehohoitopotilaiden yksityiskohtaisen, 

jatkuvan peruselintoimintojen monitorointidatan sekä esim. 

laboratoriotutkimusten yhteyttä 

pitkäaikaisennusteeseen THL:n ja KELAn rekisterititeojen perusteella. 

Ennen lakimuutosta altistedataa on analysoitu HUS tietoaltaassa. 

Mahdollistaako Findatan käyttöympäristö hyvin runsaan nk. big datan 

siirron ja analysoinnin?

Findatan Kapseli-käyttöympäristön kapasiteetti on määritetty 

konepaketeissa.

Kaikissa konepaketeissa on oletuksena seuraavat tallennustilat:

Work: 300 GB

Data: 300 GB

Backup: 5 GB

Output: 10 GB

Aineistojen siirto tapahtuu tietoturvallisen 

käyttöpalvelun kautta, jossa omat kokorajoituksensa, mutta tiedot 

voi myös lähettää osissa. Datan koko ei ole ainoa rajoittava tekijä. 

Itse analysointiohjelmiston käyttö vaikuttaa myös. 

Vaikea ennustaa, mikä on riittävää. Jos aiemmat tehovaatimukset 

on tiedossa, voi arvioida paremmin, riittääkö tarjolla 

olevat ratkaisut vai tarvitaanko räätälöintiä.

Puuttuuko Kapselin tarjoamien ohjelmistojen listasta varsinainen 

tietokanta-alusta ? Vai sisältyykö datalle tarvittava 

tietokanta(yhteys) kyselytoiminnallisuuksineen kuhunkin tilasto-

ohjelmistoon ilman että käyttäjällä varsinaisesti on ollenkaan 

pääsyä raakadataan ? Miten ja kenen toimesta aineistokuvaus 

muuttuu tietokannan käyttämäksi formaaliksi malliksi ?

Aineistot siirretään Kapseliin ja tutkimus suoritetaan 

suljetussa ympäristössä siellä käytössä olevilla 

ohjelmistoilla. Tutkijalla on oltava itsellään kyky datan 

käsittelyyn. 

Tutkijan kannalta Findatan kustannus ja viive tietojen saamisessa 

on tuonut lisähaastetta tutkimuksen tekemiseen. Mikä on Findatan

tai tilaisuuden kuulijoiden kokemus Findatan tuomista 

konkreettisista hyödyistä tutkijoille? 

Olemme erittäin pahoillamme viiveistä ja olemme tehneet 

niiden selättämiseksi useita toimenpiteitä. Se on selkeä 

miinus tällä hetkellä. Kustannuksista 85 % tulee 

rekisterinpitäjien poimintakuluista. Hyötyjä voisi olla esim. 

yksi lupahakemus ja -maksu usean sijaan, varmistettu 

tietoturva ja tietosuoja, aineiston yhdistely ja 

pseudonymisointi tutkijan puolesta, analyysiympäristö 

ohjelmistolisensseineen sekä tuki aineistojen keräämiseen 

rekisterinpitäjiltä. 
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Vastauksia kysymyksiin, joita ei ehditty käsitellä 

tilaisuudessa

Aineiston pitkäaikaiselle säilyttämiselle on esim. julkaisutoiminnasta ja 

lääketeollisuuden säädöksistä lähtöisin olevia velvoitteista. 

Voisiko Findata huomioida tämän ja laatia selkeät hinnastot aineiston 

passiiviselle säilyttämiselle?

Säilytyspalvelu on suunnitteilla, aikataulu ja sisältö 

vahvistamatta. Tavoite helpottaa esim. tutkimuksen 

tarkastamista/toistamista.

Tutkimuksissa joissa tutkitaan uusia tauteja on liki aina välttämätöntä 

etsiä taudin fenotyyppitietoja sairaskertomuksista ja rekistereistä. Näitä 

fenotyyppipiirteitä tutkija ei voi etukäteen tietää. Miten tämänkaltainen 

toiminta on tarkoitus hoitaa nykyisessä systeemissä? Käytännössä ainoa 

tieteellisesti validi tapa on mahdollistaa tutkijoille sairaskertomustietojen 

lukuoikeus ilman rajoituksia.

Findatan näkökulmasta olennaista on, että aineistojen käyttö 

on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja 

Suomen lainsäädännön mukaista. Poiminta voi olla laaja, kunhan 

tietotarve perustellaan tutkimussuunnitelmassa.

Mikäli yksitäiset rekisterinpitäjät eivät voi myöntää tilastotasoista dataa 

tietopyynnöllä vaan se menee aina Findatan kautta, eikö olisi järkevää 

tehdä näille Findatan puolella oma jononsa? Tällä hetkellä päätyvät siis 

samaan 8 kk:n jonoon tietolupien kanssa.

Tämä on toteutettu loppukesän organisaatiouudistuksessa, nyt 

myös etusivun jonotustilanteessa 

eroteltu erityyppiset hakemukset. Raportointi on myös työn alla.

Aineistoon yhdistetään THL:n hallinnoimien rekisteripitäjien lisäksi 

Tilastokeskuksen tietoja. Eli luvat lähetetään yhtä aikaa Findatalle ja 

Tilastokeskukselle. Voitteko kuvata lyhyesti lupaprosessia? Etäkäyttö 

tapahtuu siten Fiona - ympäristössä.

Hakemus molempiin Findatalle ja Tilastokeskukselle, 

hakemuksessa tulee ilmoittaa että nämä kaksi “eri aineistoa” 

yhdistetään ja että analysointi tapahtuu Fionassa. Kun muuttujat, 

kohdejoukon määrittely ja poimintajärjestys on 

tiedossa, koordinoimme loput rekisterinpitäjien kanssa.
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Vastauksia kysymyksiin, joita ei ehditty käsitellä 

tilaisuudessa

Finndatan kautta saatavat potilaspoimintatulokset on äärimmäisen vaikea 

validoida. Ennakoon määriteltyjen hakuehtojen laatiminen niin 

täydellisiksi, että kaikki sekoittavat tekijät tulisi huomioitua on 

käytännössä mahdotonta. Sen ymärtävät kaikki jotka ovat 

sairaskertomustietojen perusteella erilaisiin kliinisiin aineistoihin potilaita 

valikoineet. Miten seulontamenettelyt saataisiin läpinäkyviksi niin, että 

tutkijoilla olisi tosiasiallinen mahdollisuus tarkastaa aineistoihin 

valikoitujen potilaiden ja aineistoista pois jätettyjen potilaiden tietoja. 

Tässä on erityisen tärkeää huomioida se, että kliinisisssä rekistereissä on 

tavattoman runsaasti virheellistä tietoa (mm. väärin koodattuja 

diagnooseja, vääriä diagnooseja jne.). Niiden perusteella tehty seulonta 

johtaa vääjäämättä laadultaan ala-arvoisen tieteen tekemiseen. Ainoa 

tapa kuratoida tutkimusaineistot tieteellisesti kestävällä tavalla on se, että 

tutkija itse varmistaa kirjausten 

paikkansapitävyyden alkuepräisdatasta (esim. kuvantamistutkimusten 

kuvista jne.).

Tämä on hyvä huomio, jonka otamme toiminnan kehittämisessä 

huomioon. Kuten aiemmin on todettu, Findatan näkökulmasta 

olennaista on, että aineistojen käyttö on EU:n yleisen tietosuoja-

asetuksen ja Suomen lainsäädännön mukaista. Poiminta voi olla 

laaja, kunhan tietotarve perustellaan tutkimussuunnitelmassa.

Hei, kiitos hyvästä ja tarpeellisesta tilaisuudesta. Kuinka usein pyritte 

pitämään vastaavia? Kuukausittain olisi hieno tavoite.

Valitettavasti ihan kuukausittaiseen ei nykymuskeleilla pystytä, 

mutta jatkossa tavoitteena järjestä kvartaaleittain 

etukäteen kalenteroituna. Tähän mennessä järjestetty aina kun 

ehditty ja ollut asiaa.


