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Henkilötietojen ensisijainen ja toissijainen käyttö 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta 
käytöstä 
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Sote-tietojen toissijaista käyttöä tehostetaan 

 THL:n yhteyteen sijoitettavalla lupaviranomaisella. 

 Yksi lupaviranomainen antaa luvat usean viranomaisen sote-
tietoihin, kun niitä yhdistellään. 

 Sote-tietojen käyttömahdollisuudet laajenevat (tieteellinen 
tutkimus, tiedolla johtaminen, kehittämis- ja 
innovaatiotoiminta, valvonta, opetus, tilastointi). 

 Tietoturvallista käyttöä edistetään tietoturvallisilla 
käyttöympäristöillä, etäkäytöllä ja 
aggregointi/anonymisointipalveluilla. 
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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja 
terveystietojen toissijaisesta käytöstä 
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Isaacus-esituotantohankkeet 

VALMISAINEISTOT 

TIETOALLAS 
AVOIMEN 

LÄHDEKOODIN 
KOMPONENTEILLA 

PORTAALI 
KÄYTTÄLUPIEN JA 

EETTISTEN 
ARVIOINTIEN 

HAKUUN 

TIETO-
TURVALLINEN 

KÄYTTÖ-
YMPÄRISTÖ 

TIETOAINEISTOJEN 
KUVAUKSET 

TIETOJEN HANKINTA JA 
ESIKÄSITTELY 

TIETOTURVALLINEN 
TEKNINEN KÄYTTÖYHTEYS 

KOODIAVAINTEN 
SÄILYTYSPALVELU 



Mistä kyse? 

 Uudentyyppistä palvelujen etupainotteista rakentamista ja 
pilotointia samanaikaisesti lainsäädännön valmistelun kanssa 

– Lopullisen palveluiden käyttöönottopäätöksen tekee 
lupaviranomainen 

– Lupaviranomainen myös päättää hallintamallista 

 Kansallinen hanke 

 Rahoittajan edellytykset: siirrettävissä lupaviranomaisen 
käyttöön, avoimen lähdekoodin järjestelmä  

 Ketterää kehittämistä scrumilla 
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Mitä saatiin aikaan? 
 

 Pilottina THL:n Aineistoluettelo 12/16 

 Tietomalli: taustalla GSIM ja mäppäytyvyys DDI-L:hin 

 Editori ja katalogi beta 12/17, editori otettu käyttöön THL:ssä 
03/18 

 Pilottiaineistojen kuvauksia julkaistu katalogissa, lisäksi n. 
1000 THL:n aineistokuvausta siirretty vanhasta 
aineistorekisteristä editoriin 

 Katalogissa julkaistut tiedot avoimen rajanpinnan avulla 
muiden palveluiden käytettävissä 

 Yhteistyötä muiden esituotantohankkeiden kanssa 

 Opittiin valtavasti uutta!  
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Tietomalli – aineisto, dataset, muuttujat 
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Tietoelementtiprofiili – tarkemmat määrittelyt 
tietoelementeistä 
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https://aineistoeditori.fi 
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Aineistolistaus ja yksinkertainen haku 
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Aineiston tiedot 
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Muuttujatietojen tuonti editoriin CSV-tiedostosta – 
ei tuoda dataa, vaan metadataa! 
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Hallinnolliset tiedot -välilehti: tietoturva, arkistointi, 
tietosuoja, rekisteriseloste (myöhemmin seloste 
käsittelytoimista) 
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https://aineistokatalogi.fi 
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Aineistot-välilehti: aineistot organisaatioittain, haku 
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Muuttujahaku, käsitemuuttujat 
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Aineiston kuvaus katalogissa 
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Datasetin kuvauksen alla muuttujatiedot – 
mahdollista lajitella muuttujaryhmittäin ja ladata 
CSV-tiedostona 
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Mitä opittiin? 

 Hankekumppanit tärkeä väylä uuden oppimisessa. Suuri kiitos 
Tilastokeskukselle ja Tietoarkistolle!  

 Lyhyessä hankeajassa on tärkeää aloittaa järjestelmien 
vaatimusmäärittely ajoissa 

 Sisäinen kehittäjätiimi ja scrum-malli toimivaa: lähdetään 
liikkeelle potkulaudasta, ei auton renkaasta 

 On tärkeää tuoda tehtyä näkyväksi ja saada palautetta 

 Aineistojen kuvailu on hidasta, mutta tärkeää työtä 

 Metadatan merkitys kasvaa koko ajan – tulevaisuudessa 
palvelut ja prosessit voivat pyöriä metadatan avulla 

 Jokaisessa ”skenessä” oma terminologiansa mutta asioissa 
lopulta paljon tuttua. Hankkeeseen ”sisäänkirjoitetun” 
epävarmuuden kanssa voi oppia elämään ;) 
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Mitä tapahtuu jatkossa? 

 Kevään 2018 aikana tuotetaan uusia aineistokuvailuja 
katalogiin yhteistyössä muiden rekisterinpitäjien kanssa 

 ”Toisiolaki” voimaan > Todennäköisesti siirretään editori ja 
katalogi lupaviranomaiselle/palveluoperaattorille. 
Palveluoperaattori päättää hallintamallista. 

 Editoria ja katalogia jatkokehitetään kun saadaan rahoitusta: 
versiointi, hakutoiminnot, pysyvät tunnisteet, julkaisut, csv- ja 
rajapinta-tuonnin kehittäminen, ratkaisu hitausongelmiin, 
integraatioiden edistäminen katalogin, sähköisen 
lupapalvelun ja etäkäyttöjärjestelmän välillä, kieliversiot… 

 Kehitetään yhteistyötä ja prosesseja aineistokuvailussa 
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Lisätietoa 

 Aineistokatalogi 

 Aineistoeditori 

 Aineistoeditorin ja Aineistokatalogin käytön tuki -wikisivusto 

 Digitaalisten tietoaineistojen kansallinen kuvausjärjestelmä -
hanke 

 Sitran Isaacus-esituotantohankkeet 

 mari.makinen@thl.fi 
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