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1 Johdanto 

1.1 Lähtökohdat 

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealue muodostaa laajan kansallisen tietopääoman 
useilla julkisen hallinnon perustietovarantojen arkkitehtuurissa määritellyllä osa-
alueella. Tehtyjen selvitysten1 perusteella kohdealueelle kuuluu kaikkiaan noin 150 
erillistä tietovarantoa. Näiden lisäksi siihen kuuluu satoja tutkimuksellisia tietovarantoja. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta tässä yhteydessä tarkoitetaan kansallisen tason 
tietovarantoja, kuten Kanta, Kansa ja Sote-organisaatiorekisteri. 

Tietovarantoja, niiden sisältöä sekä avattavuutta on selvitetty aiemmin mm. 
kohdealueen tietovarantojen esiselvityksessä, avoimen datan suunnittelussa sekä 
organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuurityössä. Organisaatio- ja 
toimipaikkatietojen arkkitehtuurityössä kartoitettiin kohdealueen tietovarannoissa 
sijaitsevaa organisaatio- ja toimipaikkatietoa pyrkimyksenä muodostaa niille yhteinen 
malli, jonka avulla eri viranomaisten tiedot voidaan kytkeä yhteisiin rakenteisiin esim. 
valvontakohteena tai luvanhaltijana. Tässä selvityksessä luodaan samantyyppinen 
organisaatiorajat ylittävä näkymä kohdealueen tietoon, mutta nyt varsinaisen 
substanssitiedon näkökulmasta. 

Osana kohdealueen tietoarkkitehtuuriryhmän työtä päätettiin kesäkuussa 2014 
käynnistää toinen iteraatiokierros kohdealueen tietojen ja tietovarantojen haltuun 
ottamiseksi ja tiedonvaihdon kehittämiseksi. Tässä kohdealueen keskeisten 
tietovarantojen arkkitehtuurityössä on pyrkimyksenä tunnistaa koko laajasta 
tietovarantojoukosta keskeisimmät, selventää näiden sisältämien tietojen omistajuus- ja 
ylläpitovastuita sekä edistää tiedon vaihtoa viranomaisten välillä sekä osana avoimen 
datan kansallista tavoitetta. 

1.2 Projektin tavoitteet ja tulokset 

Kohdealueen keskeisten tietovarantojen arkkitehtuuriprojektin tavoitteena oli tunnistaa 
ja kuvata kohdealueen keskeisimmät tiedot ja tietovarannot sekä luoda tiedon 
saatavuutta ja liikkuvuutta edesauttava tavoitetilan kuvaus sekä kehityssuunnitelma. 
Arkkitehtuurityön tavoitteet olivat seuraavat: 

a) Määritellä kohdealueen keskeiset tiedot. 
Keskeisten tietojen tunnistamisella ja kuvaamisella luodaan näkymä kohdealueen 
tieto-omaisuuteen – sen päätietoryhmiin ja tietokokonaisuuksiin. Niitä jäsennetään 
minitoiminta-arkkitehtuurin mukaisella jäsennyksellä. 
 

b) Määritellä kohdealueen keskeiset tietovarannot. 
Tunnistetut keskeiset tietovarannot kuvaavat keskeisten tietojen sijainnin loogisten 
tietovarantojen kokonaisuudessa. 
 

c) Luoda jäsennetyt kokonaiskuvaukset edellä mainittujen kokonaisuuksien 
hahmottamiseksi. 
Kokonaiskuva synnytetään joukkona visuaalisia kuvauksia. Kuvaukset 

                                                 
1 Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen tietovarantojen esiselvitys, syyskuu 2013 sekä 
Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen avoimen datan selvitys, joulukuu 2013 
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muodostavat luokitellun hakemiston eri tietokokonaisuuksiin, kuten lupiin ja 
valmisteisiin. Toisena näkökulmana kuvataan tiedon sijainti ja omistajuus eli 
määritellään, että minkä viranomaisen vastuualueelle mikäkin tietojoukko (osa 
tietokokonaisuudesta) kuuluu. Tämä määrittää jatkossa sen, että keneltä on 
saatavissa jatkossa mitäkin tietoa eikä päällekkäistä tiedon keruuta ja ylläpitoa näin 
tarvita. 
 

d) Kerätä ja koota organisaatioiden ja osa-alueiden keskeisten tietojen hallintaan ja 
jakamiseen liittyvät kehittämistarpeet sekä analysoida kohdealueen kokonaisuuden 
kehittämistarpeita 
Kootaan kehittämistarpeet yksittäisiltä osa-alueilta, mutta sen lisäksi tehdään 
kohdealuetasoinen arviointi ja analyysi, jossa pyritään tunnistamaan 
kehittämiskohteita kokonaisuuden näkökulmasta. 
 

Projektin arkkitehtuurisuunnittelutyö on nykytilakeskeinen. Suunnitteluun ei liity erityisiä 
tavoitteita toiminta-arkkitehtuurin kehittämiseksi, vaan suunnittelutyö tehdään sillä 
olettamuksella, että kohdealueen toiminnallinen sisältö (tehtävät) säilyy nykytilan 
kaltaisina. Tavoitetilasuunnittelu on tässä tapauksessa toimintojen, tietojen ja 
tietovarantojen jäsentämistä yhteisten luokitusten mukaisesti tavoitteena tunnistaa 
yhtymä- ja yhtenäistämiskohdat. Kuvaus on tavoitetilaa lähinnä siltä osin, missä on 
tunnistettu päällekkäisyyksiä ja pystytty sopimaan työnjaoista ja jatkovastuista. Tehty 
suunnittelutyö tarjoaa perustan ja välineen jatkokeskusteluille kohdealueen tietojen ja 
niiden hallinnan kehittämisestä laajemmasta perspektiivistä. 

Lopputuloksena projektissa synnytettiin tämän dokumentin kuvaamina: 

- Organisaatio/osa-aluekohtaiset kuvaukset kunkin organisaation 
o keskeisimmistä tehtävistä, 
o niissä käsitellyistä keskeisimmistä tiedoista,  
o keskeisimmistä tietovarannoista sekä 
o näihin tietoihin ja tietovarantoihin liittyvistä kehittämistarpeista 

- Tietovarantojen jakamisen mahdollisuuksien ja päällekkäisyyksien kartoittamiseksi 
tehtiin 

o kohdealueen tietovarantojen tarkastelu tehtävittäin 
o kohdealueen tietovarantojen tarkastelu sisältökohteittain 

- Kohdealueen keskeisten tietovarantojen kartta 
- Kohdealueen eri osien väliset tietotarpeet ja mahdollisuudet 
- Kohdealueen tietovarantolinjaukset ja kehityskohteet 
- Kuvaus kohdealueen keskeisten tietovarantojen 

o avaamisen mahdollisuuksista avaamisessa huomioitavista asioista 
o linjauksista ja kehitystarpeista 

1.3 Rajaukset ja reunaehdot 

Suunnittelun kohteena ollut kohdealue on laaja eikä sen kokonaisarkkitehtuurin 
nykytilasta ole kattavia kuvauksia. Kokonaisuuden jäsentämiseksi ja haltuun 
ottamiseksi on tehty aiemmin tietovarantojen kartoitustyö. Nyt tehdyssä 
suunnittelutyössä oli kyse tietovarantojen arkkitehtuurisuunnittelun toisesta 
iteraatiokierroksesta. Kohdealueen laajuudesta johtuen suunnittelutyötä on rajattu 
kokonaisuuden hallitsemiseksi. Tässä keskeisimpänä toimenpiteenä oli sopivan 
arkkitehtuurin abstraktiotason valitseminen. Arkkitehtuuri ei ole tässä vaiheessa 
tyhjentävä ja kaiken kattava, vaan se synnyttää pohjan, josta keskustelua rakenteista ja 
niiden kehittämisestä voidaan jatkaa. 
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Toiminta-arkkitehtuurin osalta tarkastelutaso tarkoittaa kohdealueen toimijoiden 
lakisääteisiä tehtäviä. Näiden kartoittamisen avulla on pyritty luomaan struktuuri 
tietojen ja tietovarantojen jäsentämiseksi. Tästä tehtävien ja toimintojen 
kokonaisuudesta käytetään tässä työssä myös nimitystä minitoiminta-arkkitehtuuri. 
Tällä nimityksellä pyritään viestimään sitä seikkaa, että toiminnallista näkökulmaa 
tarkastellaan yleistasoisesti eikä yksityiskohtaisiin palveluihin tai prosesseihin 
uppoamalla. 

Tietoarkkitehtuurin osalta tarkastelutasona ovat päätietoryhmät ja tietokokonaisuudet. 
Niillä tarkoitetaan loogisen tason ryhmittelyä samaan asiaan tai aihepiiriin liittyvälle 
tiedolle. Päätietoryhmä koostuu tietokokonaisuuksista. Tietokokonaisuudet voivat olla 
hierarkkisia ja jakaantua pienempiin tietokokonaisuuksiin. Kyseessä on 
arkkitehtuurityössä käytetty jäsentämisen ja ryhmittelyn apuväline. Se ei tarkoita ehyttä 
käsite- tai tietomallia. 

Tietoarkkitehtuurin ja tietojärjestelmäarkkitehtuurin yhtymäpisteessä ovat tietovarannot, 
joita käsitellään tässä selvityksessä loogisten tietovarantojen tasolla. Looginen 
tietovaranto voi jakautua useisiin fyysisiin tietovarantoihin. Käsite on myös 
tietojärjestelmästä erillinen: looginen tietovaranto voi muodostua useista 
tietojärjestelmistä tai tietojärjestelmä voi kattaa osia useista loogisista tietovarannoista. 

Arkkitehtuurisuunnittelun sisältörajauksena laajuudesta jätettiin kokonaan pois Sosiaali- 
ja terveysministeriö (STM) sekä sosiaaliturvan osa-alue (Kuva 1). STM rajautui 
suunnittelutyön ulkopuolelle, koska ministeriön tiedot ja tietovarannot keskittyvät 
asiakirjalliseen tietoon ja sen hallintaan. Sosiaaliturva puolestaan rajautui pois, koska 
ko. osa-alueen arkkitehtuurityö on vasta alussa eikä valmiutta tähän työhön vielä ollut. 

 
Kuva 1 Arkkitehtuurisuunnittelun sisältörajaus 

1.4 Projektin toteutus 

Projektissa sovellettiin JHS 179 kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaista 
lähestymistapaa. Ensin kartoitettiin tietojen ja tietovarantojen nykytila kussakin 
organisaatiossa ja osa-alueessa. Tämän lähtötilanteen kartoituksen perusteella 
jäsennettiin kohdealueen kokonaisuus sekä sen kehitystarpeet. Tavoitetilalla 
tarkoitettiin tässä yhteydessä tiedon ja sen hallinnan kehittämisen parantamista eikä 
varsinaisia toiminnallisia muutoksia kohdealueella. Saattaa kuitenkin olla, että jotkin 
kehityskohteet tarkoittavat pidemmällä aikavälillä viranomaisten välisen työnjaon 
muutoksia tai yhteistyön kehittämistä. Toimeksiannon etenemismalli on kuvattu 
seuraavassa kuvassa (Kuva 2). 
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Kuva 2 Toimeksiannon etenemismalli 

Kohdealueen tietojen jäsennyksen lähtökohdaksi valittiin eräänlaisen minitoiminta-
arkkitehtuurin muodostaminen. Kohdealueen tehtäviä ja toimintojen jäsentämisellä 
pyrittiin muodostamaan ylätason kehys tietoarkkitehtuurin jäsentämiseen kohdealueen 
tasolla. Tämän avulla synnytettiin näkymä erilaisiin toimintatyyppeihin ja niiden 
edellyttämiin tietoihin. 

Tämän kartoituksen lähtökohtana oli nykytilanne: Haluttiin saada kokonaiskuva siitä, 
mitä tietovarantoja nyt on olemassa eli tehdä inventaario. Myöhemmin 
jatkoprojekteissa tarkempaan tarkasteluun on tarkoitus ottaa vain tässä selvityksessä 
keskeisiksi todetut tietovarannot.  

 

2 Linjaukset kohdealueen tiedoille ja niiden hallinnalle 

Kohdealueen tietojen ja tiedonhallinnan linjauksia lähestyttiin toiminta-arkkitehtuurin 
näkökulmasta. Kullakin virastolla, laitoksella ja osa-alueella on oma toiminnallinen 
jäsennyksensä. Tässä arkkitehtuurissa pyritään luomaan koko kohdealueen kattava 
ylemmän tason jäsennys. 

2.1 Päätietoryhmät ja tietokokonaisuudet 

Kohdealueen tietovarantojen kokonaisuutta jäsennetään tarkemmin sekä 
tapahtumatyypin (julkaisutapahtuma, viranomaistapahtuma, toimintatapahtuma) että 
tapahtuman kohteena olevan toiminnan mukaan. Kuva 3 kuvaa käytettyä jäsennystä. 
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Kuva 3: Jäsentämisen käsitemalli 

2.1.1 Tehtäväryhmittely ja jäsennys tiedolle 

Kohdealueen organisaatioiden kanssa käytiin läpi, mitä tehtäviä niille on 
lainsäädännössä ja ohjesäännöissä määritelty ja miten ne itse hahmottavat toimintansa 
tarkoituksen. Näin saadut eri organisaatioiden listat kerättiin yhteen ja samantyyppiset 
tehtävät nimettiin yhdenmukaisella tavalla. Tämän tuloksena löydettiin yksitoista eri 
tehtäväryhmää (Kuva 4) Tehtävien sisältö on kuvattu tarkemmin luvussa 6. 

 

 
Kuva 4: Tehtäväryhmittely 

 

Lisäksi nämä kymmenkunta tehtävää jaettiin kolmeen pääryhmään (Kuva 5): 

- Varsinaiseen ydintoimintaan 
- (Ydin)toiminnan tukipalveluihin 
- Julkaisupalveluihin 
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Ydintehtäviä ovat toiminnot, joiden kautta organisaatio toteuttaa erityisesti niitä 
vastuullaan olevia tehtäviä, jota varten se on perustettu. Näiden tuloksina syntyviä 
ydintietovarantoja ovat esimerkiksi rekisterit, joihin viranomainen tallentaa tietoja 
seurantansa kohteista, kuten apteekkirekisteri, rekisteri alkoholijuomien valmistajista tai 
epämuodostumarekisteri.   

Lisäksi on joukko viranomaisen ydintoimintaa tukevia tukitoimintoja, joissa ei 
varsinaisesti tarvita substanssialueen osaamista. Esimerkiksi asiakastietojen keruu ja 
hallinnointi on välttämätöntä, jotta tieto viranomaisen päätöksistä voidaan toimittaa 
asianosaisille.   

Ydintoimintojen lisäksi viranomaiset myös julkistavat tietoja toiminnastaan tai antavat 
rekisteriensä tietoja julkiseen käyttöön (www-sivut, avoin data yms.).  

 
Kuva 5: Toiminnalliset kerrokset 

 

Koko kohdealuetta koskevia linjauksia voidaan kohdistaa kerrosten avulla. Tiedon 
julkaisupalveluiden ja toiminnan tukipalveluiden ratkaisuilla ja linjauksilla saadaan 
helpommin koko kohdealueen laajuisia hyötyjä, kun taas ydintoiminnot ovat sisällöltään 
ja käytännöiltään kovin erilaisia eri virastoissa ja laitoksissa.  

Kuva 6 kuvaa kohdealueella tunnistettujen tehtävien sijoittumista toiminnallisiin 
kerroksiin 

 
Kuva 6: Toiminnalliset kerrokset ja tehtävät 
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2.1.2 Toiminnan kohteiden muodostamat tietokokonaisuudet 

Edellisessä luvussa esitettiin tietovarantojen jaottelu toiminnan eli tehtävien pohjalta. 
Tietokokonaisuuksia voidaan edelleen tarkastella toiminnan kohteen mukaan. Eli 
viranomaistoiminnan kohteita ovat (käsitemallin mukaan) toimijat (ihmiset, 
organisaatiot), näiden toimijoiden toiminta (kuten alkoholin valmistus, alkoholin myynti) 
ja toiminnan kohteet (alkoholi).  

Erilaisia toiminnan kohteita tunnistettiin seuraavasti (Kuva 7): 

 
Kuva 7: Kohdealueella tunnistetut toiminnan kohteet 

Samaa kohdetta, esimerkiksi alkoholia, kuitenkin eri organisaatioissa tarkastellaan eri 
näkökulmista. Esimerkiksi Valvirassa tietoja tarvitaan anniskelupaikkojen valvontaa 
varten, kun taas THL:ssä kerätään tietoa alkoholin käytöstä ja sen haittavaikutuksista.  

2.2 Tietovarantojen keskeisyys 

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueella on selvitysten perusteella noin 150 virastojen 
ja laitosten hallinnoimaa tietovarantoa. Tämän työn tavoite oli tunnistaa ja määritellä 
tästä joukosta keskeisimmät.  

Tärkeyden määrittelemiseksi tunnistettiin kolme eri näkökulmaa: 

- Yksittäinen organisaation tai osa-alueen perustehtävien kannalta keskeiset 
tietovarannot (lakisääteiset tehtävät) 

- Yksittäisen organisaation tai osa-alueen omien kehittämistavoitteiden ja linjausten 
kannalta keskeiset tietovarannot (strategialähtöisyys) 

- Kohdealueen tietoarkkitehtuurin kannalta keskeiset tietovarannot eli muun kuin 
yksittäisen organisaation kannalta keskeiset tietovarannot. Tällä tarkoitetaan tietoja, 
joille on tunnistettu kohdealueella laajempi käyttötarve. 

Näiden soveltaminen käytännössä osoittautui haastavaksi, sillä kutakuinkin kaikki 
tietovarannot ovat perustehtävien kannalta keskeisiä. Keskeisyyden määritelmää 
tuleekin jatkossa täsmentää. 

Keskeisyyden määritelmää on avattu enemmän luvussa 6.2. 
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3 Kehitystyön linjaukset 

3.1 Hallitusohjelma 

Uuteen hallitusohjelmaan2 on kirjattu linjauksia digitointiin ja tiedonhallintaan liittyen. 
Näistä merkittävimpiä tietovarantojen kehittämisessä huomioitavia kohtia ovat 

- Luodaan kaikkia julkisia palveluita koskevat digitoinnin periaatteet. 
- Hallinnon sisäiset prosessit digitalisoidaan ja entiset prosessit puretaan. 
- Julkinen hallinto sitoutuu kysymään samaa tietoa kansalaisilta ja yrityksiltä vain 

kerran. 

Näiden toteutuminen edellyttää julkisen hallinnon tiedoilta yksikäsitteisyyttä ja tiedon 
jakamista viranomaisten välillä. 

3.2 Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri 

Julkisen hallinnon arkkitehtuuriperiaatteet on tarkoitettu noudatettaviksi koko 
julkisessa hallinnossa toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisessä. Osa 
kohdealueen keskeisistä tietovarannoista on perustietovarantoja. Perustietovarantojen 
viitearkkitehtuurissa3 kuvataan perustietovarantojen kehittämisen tärkeimmät 
periaatteet Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. mukaisesti: 

 
Kuva 8: Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet tietovarantojen kehittämisessä (lähde: 
PerusTA) 

Teknisen yhteentoimivuuden takaamiseksi tietovarantojen kehittämisessä tulee 
noudattaa Tietovarantojen yhteistä rajapintaratkaisua (PERA), Palveluväylän 
viitearkkitehtuuria sekä Sähköisten palveluiden viitearkkitehtuuria (SAVI). 

                                                 
2 http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/Hallitusohjelma_27052015.pdf/75d94d8d-
15c9-405a-8a9b-eca4987b635e 
3 https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/perusta-perustietovarantojen-viitearkkitehtuuri-1-0 
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4 Tietovarantokokonaisuus 

Kohdealueen virastojen ja laitosten hallinnoimia yksittäisiä tietovarantoja tunnistettiin 
164 kpl, joista keskeisiksi arvioitiin 56 tietovarantoa. Osa-alueiden tai niiden 
vastuualueiden Aluehallintovirastojen hallinnoimiksi tietovarannoiksi tunnistettiin 
työsuojelussa 17 kpl ja ympäristöterveydenhuollossa 4 kpl. Näistä kaikkiaan 15 kpl 
arvioitiin keskeisiksi tietovarannoiksi. 

Kaavio 1 kuvaa virastojen ja laitosten tietovarantojen lukumäärää kaikkien 
tietovarantojen sekä keskeisiksi määriteltyjen tietovarantojen osalta. 

 

 
Kaavio 1: Virastojen ja laitosten tietovarannot 

Kaavio 2 kuvaa osa-alueiden tietovarantojen lukumäärää kaikkien tietovarantojen sekä 
keskeisiksi määriteltyjen tietovarantojen osalta. 

 

 
Kaavio 2: Osa-alueiden tietovarannot 

Fimea STUK THL TTL Valvira

kpl kaikki 20 65 41 12 27

kpl keskeiset 6 19 18 8 5
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Kaavio 3 ja Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. kuvaavat eri virastojen, laitosten ja 
osa-alueiden tietovarantojen suhteellisia osuuksia koko kohdealueella tunnistetuista 
tietovarannoista (kaikki tietovarannot / keskeiset tietovarannot) 

 
Kaavio 3: kaikkien tietovarantojen määrä organisaatioittain 

 

 
Kaavio 4: Keskeisten tietovarantojen määrä organisaatioittain 

 

Kuva 9 esittää koko kohdealueen tietovarantokartan. Keskeisiksi määritellyt 
tietovarannot on merkitty sinisellä nurkkamerkillä. Värit kuvaavat tietovarannon 
sisällöstä vastuullista organisaatiota. 
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Kuva 9: Kohdealueen tietovarantokartta
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Syöpärekisteri ja 
joukkotarkastusrekiste

rit

n/a

Tartuntatautirekisteri

n/a

Toimeentulotukirekiste
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Valtakunnallinen 
henkilötietojen 
tietovaranton/a

Biopankit 

KanTa potilastiedon arkisto

Valtakunnallinen 
terveydenhuollon 
potilastietovaranto

Hätäkeskustietojärjestelm
ä

Hätätilanteiden ja 
tehtävien tietovaranto

Kansalaisen 
tiedonhallintapalvelu

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 

tiedonhallintapalvelu

Reseptikeskus, 
Reseptiarkisto

Valtakunnallinen 
lääkemääräysten 
tietovaranto

KanSa sosiaaliarkisto

Valtakunnallinen 
sosiaalihuollon 
asiaskastiedon 
tietovaranto KanTa potilastiedon arkisto 

(Kvarkki)

Valtakunnallinen 
kuvantamisen 
tietovaranto

Omahoitopolut

Yleinen terveystiedon 
tietovaranto

Lääketietokanta

Valtakunnallinen 
lääkkeiden 
tietovaranto

Vartti

Varmennerekisteri

TOPI

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 
toimipaikkarekisteri

Amor

Erikoissairaanhoidon 
hoitoonpääsy ‐tilasto

Koodistopalvelu

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 
organisaatioiden 

rekisteri

SOTKAnet

Tilasto‐ ja 
indikaattoripankki

Koodistopalvelu

Sosiaali‐ ja terveysalan 
koodistot

AvoHILMO

Perusterveydenhuollo
n avohoidon 
palvelutiedot

Fineli

Keskeisimpien 
elintarvikkeiden tiedot

n/a

Biopankin julkinen 
saatavuustietokanta

Palveluhakemisto

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 
palveluhakemisto

Palveluvaaka

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 

palveluiden 
vertailupalvelu

HILMO

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 

hoitoilmoitusrekisteri

n/a

Tartuntatautirekisteri

Terveydenhuollon laitteet 
ja tarvikkeet (TLT) ‐

rekisterit

TLT 
Vaaratilannerekisteri

Dynasty

Biopankkirekisteri

Valveri

Yksityiset sote‐
palveluntuottajat

Dynasty

Lupa toimia 
oikeuslääkärin 

sijaisena

Terhikki

Terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden 

keskusrekisteri

Terhikki

Rooli‐ ja 
attribuuttipalvelu

JulkiTerhikki

Terveydenhuollo 
ammattihenkilöiden 

tietopalvelu

Suosikki

Sosiaalihuollon 
ammattihenkilörekiste

ri

(KanTa)

Omien terveys‐ ja 
hyvinvointitietojen 
halllinta‐alusta

Väestötietojärjestelmä

Valtakunnallinen 
henkilötietojen 
tietovaranto

YHTI

Vesi‐ ja 
elintarvikevalvonnan 
laboratoriotiedot

YHTI

Sisäilmavalvonnan 
laboratoriotiedot

RYMY

Elintarvike‐ ja 
vesivälitteiset 

ruokamyrkytykset ja 
epidemiat

n/a

Eläinten ja 
eläintuotteiden vienti‐ 

ja tuontitiedot

OIVA

Oiva‐valvontatiedot

valvontayksiköiden 
järjestelmät

Valvontayksikkökohtai
set valvontatiedot ja ‐

suunnitelmat

VYHA

Suunnitelmallisen 
valvonnan 

toteutuminen

PTY Päivittäistavarakauppa 
ry

Päivittäistavarakaupan 
omavalvonnan tiedot

ELMO

Eviran laboratorio‐ ja 
valvontajärjestelmä

YTJ

Yritystietojärjestelmä

RHR

Rakennus‐ ja 
huoneistorekisteri

n/a

Elintarvikehygienian 
osaaminen

KTJ

Kiinteistötietojärjestel
mä

KUTI

Elintarviketurvallisuud
en valvontakohteet ja 

valvontatiedot

YHTI

Tupakkavalvonta ja 
terveydensuojelu

YHTI

Kuluttajatuotteiden ja ‐
palveluiden 
turvallisuus

RAMI 
radonmittausrekisteri

Asuntojen 
radonmittausten 
tietovaranto

VESI‐mittausrekisteri

Juomaveden 
radioaktiivisuusmittaus

ten tietovaranto Luonnonsäteilyn 
valvontarekisteri

Luonnonsäteilyn 
valvonnan tietovaranto

YHTI 
Ympäristöterveydenhuollo
n kohdetietojärjestelmä

Ympäristöterveydenhu
ollon kohde‐ ja 
valvontatiedot

OSTI 
Osaamistestausjärjestelmä

Osaamistestausrekister
i

TURRE

Tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntiluparek

isteri

ALLU

Alkoholielinkeinorekist
eri

JulkiTurre

Julkinen 
tupakkatuotteiden 
myyntiluparekisteri

n/a

Ympäristöstä 
aiheutuvien 

terveyshaittojen 
arvionti

n/a

Altistumistietojen 
seurantatietokanta

Vesihuollon 
tietojärjestelmä

Vesihuollon 
tietojärjestelmä

VYHA 
Ympäristöterveydenhuollo
n valvontayksikkörekisteri

Ympäristöterveydenhu
ollon valvontayksiköt

KETU

Kemikaalituoterekisteri

LIMS

Tullilaboratorion tiedot

n/a

Sisä‐ ja rannikkovesien 
ympäristömyrkkyjen 

seuranta

ilmanlaatu.fi

Ilmanlaatuportaali

Selite

organisaatio

Fimea

Evira

Apteekit

Palvelunantajat

Kela

AVI TS

STM YTH

STM Sote

STM TS

STUK

THL

TTL

Valvira

keskeisyys

on yhtä suuri kuin 
keskeinen

n/a

Työ‐ ja terveys ‐
haastattelututkimus

JULIA

Julkaisutietokanta

Mediatri

Potilastietokanta

JOTI

Projektitiedot

ASA

Syöpäsairauden vaaraa 
aiheuttaville aineille 

ammatissaan 
altistuneiden rekisteri www‐sivusto

Työterveyden 
laatuportaali

TPSR

Työperäisten 
sairauksien rekisteri

n/a

Tutkimuksen data‐
arkisto

FINJEM

Altistusmatriisi

LIMS

Palveluliiketoiminnan 
mittausten tietokannat

SOTE‐henkilöstökysely

Sosiaali‐ ja terveysalan 
työolot ‐kysely

Kunta10

Kuntasektorin 
henkilöstöseurantatutk

imus

Polarion

Ohjeuudistuksen 
tietovaranto

FIMEA

VALVIRA

THL SOTE osa‐alue

Työsuojelun osa‐alueYTH osa‐alue STUK

TTL

FIMEA

VALVIRA

THL

TTL

SOTE osa‐alue

STUKYTH osa‐alueTyösuojelun osa‐alue
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5 Lähtötilanne organisaatioittain ja osa-alueittain 

5.1 Fimea 

Fimea valvoo lääkkeitä, veri- ja kudostuotteita sekä kehittää lääkealaa. Viraston 
tehtäväkokonaisuuksiin kuuluvat lääkealan lupa- ja valvontatehtävät, tutkimus- ja 
kehittämistehtävät sekä lääketiedon tuottaminen ja välittäminen lääkehuollon ja 
lääkehoitojen vaikuttavuuden parantamiseksi. Fimea on osa eurooppalaista 
lääkevalvonnan viranomaisverkostoa ja suuntautuu aktiiviseen kansainväliseen 
yhteistyöhön. 

Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön alainen keskusvirasto, joka toimii ihmisille tai 
eläimille tarkoitettujen lääkkeiden, veri- ja kudosvalmisteiden sekä lääkealan 
toimijoiden lupa- ja valvontaviranomaisena. Fimea on kansallisena viranomaisena osa 
Euroopan lääkevalvonnan viranomaisverkostoa. Fimean tehtäväksi on lisäksi 
määritelty lääkealan kansallisen kehittämisen koordinointi, tutkimustehtävät ja 
lääkehoitojen arviointi. Fimea kokoaa ja arvioi kliinistä lääkehoitoa koskevaa tietoa 
sekä kehittää lääkehoitokäytäntöjä koulutuksen ja tiedottamisen avulla.4 

Kuva 10 ryhmittelee Fimean tehtävät tässä dokumentissa esitellyn käsitemallin 
mukaisesti. 

 
Kuva 10: Fimean tehtävät 

 

 

 

 

                                                 
4 http://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta 
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5.1.1 Fimean tietovarannot 

Pääosa Fimean tietovarannoista on tai tulee olemaan Säihke järjestelmässä, jonne 
tietovarantoja keskitetään osana toiminnan kehittämishanketta ja järjestelmäuudistusta. 
Hankkeessa uudistetaan vaiheittain lähes kaikki Fimean tietovarannot. Samalla 
tietovarantojen tietomallit yhtenäistetään ja varmistetaan niiden yhteensopivuus 
Euroopan lääkevirastoverkoston tietomallin kanssa. 

 

Fimealta tunnistettiin 20 tietovarantoa (Kuva 11), joista 6 määriteltiin keskeisiksi. 

Säihke (MS Excel)

Toimilupatietokanta

Säihke (LiveLink)

Dokumenttivaranto

Säihke (MS Excel, iRis, 
KLIK)

Toimijatietokanta

Vet‐HaVa

Eläinlääkkeiden 
haittavaikutusten 

tietokanta

www hakupalvelu

Iäkkäiden lääkityksen 
tietokanta

MS Excel

Nikotiinivalmisteiden 
myyntipaikat

Säihke (MS Excel)

Apteekkirekisteri

Säihke (Erityisluparekisteri)

Erityisluparekisteri

www‐sivusto

Lääkeinformaatiostrat
egiasivustot

www‐sivusto

Lääkekasvatussivusto

n/a

Lääkkeiden toimitus‐ ja 
saatavuustiedot

NDS

Huumausaineiden 
tuonti‐ ja vientilupien 

tietokanta

n/a

Lääkehoito ja 
raskausrekisteri

ELSI

Näyte ja 
analyysitietokanta

Säihke

Tarkastus‐ ja 
valvontatietovaranto

Säihke (EURS, LiveLink)

Hakemustietokanta

Säihke (iRis, 
Erityisluparekisteri)

Lääketietokanta

KLIK

Kliinisten tutkimusten 
tietokanta

HaVa

Lääkkeiden 
haittavaikutusten 

tietokanta 
(ihmisläkkeet)

Kurre

Lääkekulutuksen 
tietokanta

 
Kuva 11: Fimean tietovarantokartta 
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Tietovarantokokonaisuus palvelee Fimean toimintoja Kaavio 5 Virhe. Viitteen lähdettä 
ei löytynyt.:n mukaisesti. 

 
Kaavio 5: Fimean tietovarannot tehtävittäin 

Toiminnan kohteet jakautuvat tietovarantoihin Kaavio 6:n mukaisesti. 

  
Kaavio 6: Fimean tietovarannot kohteittain 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

yhteydenpito

varautuminen ja valmiustoiminta

valvonta

valistus

tutkimus ja kehitys

turvallisuus

tiedon keruu ja jakelu

seuranta

rekisteritoiminta

lupien hallinnointi

hallinto

Fimean tietovarannot tehtävittäin

keskeiset kaikki

veri ja 
kudos
12 %

tupakka 
ja 

nikotiini
5 %

terveys
14 %

terveyde
nhuolto
10 %

lääke
44 %

huumaus
aineet
15 %

kaikki tietovarannot
veri ja 
kudos
7 %

terveys
7 %

terveyde
nhuolto
29 %

lääke
43 %

huumaus
aineet
14 %

keskeiset tietovarannot
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5.1.2 Fimean keskeiset tietovarannot 

5.1.2.1 Apteekkirekisteri 
tietovarannon nimi  Apteekkirekisteri 

järjestelmän nimi  Säihke (MS Excel) 

yleiskuvaus  Apteekkilupien tiedot  
Apteekkien perustiedot, apteekkarin perustiedot, apteekin hoitajien 
perustiedot, tulevan apteekkarin tiedot (kun apteekkarin vaihdos 
kesken). 

palvelut  Nykytila: siirtotiedostopalvelu sidosryhmille 
Tavoitetila:  julkaisu ja hakupalvelu 

hyödyntäjät  KELA, Koodistopalvelu 

laki  apteekkiluvat, lääkelaki 43 §, lääkelaki 40§ lääkeasetus 11 §  
sivuapteekkiluvat, lääkelaki 52 §, lääkeasetus 11 §, 20 §  
apteekin palvelupisteet, lääkelaki 52 a §, lääkeasetus 21 §  
apteekin verkkopalvelut, lääkelaki 52 b §, Fimean määräykset 2/2011 

tietosuojataso  Avointa lupatietojen osalta. 
Henkilötiedot salassa pidettäviä 

 

5.1.2.2 Lääketietokanta 
tietovarannon nimi  Lääketietokanta 

järjestelmän nimi  Säihke (iRis, Erityisluparekisteri) 

yleiskuvaus  Ajantasalla oleva rekisteri myyntiluvallisista ja erityisluvallisista 
lääkevalmisteista (ihmis ja eläinlääkkeet). 
Sisältää myös valmisteiden koostumustiedot sekä SPC ja PL tiedostot 
(pakkausselosteet ja merkinnät). 

palvelut  Nykytila:  
* julkaisupalvelu Fimean verkkosivuille 
* siirtotiedostopalvelu sidosryhmille 
Tavoitetila: 
* julkaisupalvelu ja hakupalvelu 

hyödyntäjät  KELA, Apteekit, terveydenhuollon ammattilaiset, kansalaiset 

laki  Myyntiluvan ja rekisteröintien hakeminen perustuu lääkelain 21 §:ään 
(”varsinainen myyntilupa”),  
21 a § (rinnakkaisvalmisteet), 
21 d § (rinnakkaistuontimyyntilupa), 
21 f § (erityislupa) 
erityislupaan liittyen lääkeasetuksen 10 b ja 10 c §:t, lääkeasetu 

tietosuojataso  Lääkkeiden myyntilupatiedot julkisia. 
Lääkkeiden koostumustiedot salassa pidettäviä 
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5.1.2.3 Erityisluparekisteri 
tietovarannon nimi  Erityisluparekisteri 

järjestelmän nimi  Säihke (Erityisluparekisteri) 

yleiskuvaus  Rekisteri erityisluvallisten lääkevalmisteiden käyttöluvista. Rekisteri 
sisältää potilaskohtaisia tietoja. Käyttölupatiedot (päätös) toimitetaan 
lääkkeen kulutukseen luovuttajalle. 

palvelut  Nykytila:  
* ei palveluita  
Tavoitetila: 
* rajapinta palvelu eResepti/Kanta 

hyödyntäjät  sisäinen 

laki  Lääkelain 21f§ (erityislupa), erityislupaan liittyen lääkeasetuksen 10b ja 
10c§:t sekä lääkeasetus 10f§ (määräaikainen erityislupa) 

tietosuojataso  Salassa pidettävä, sisältää henkilötietoja 

 

5.1.2.4 Lääkkeiden toimitus- ja saatavuustiedot 

Tavoitetilan tietovaranto 

tietovarannon nimi  Lääkkeiden toimitus‐ ja saatavuustiedot 

järjestelmän nimi  n/a  

yleiskuvaus  Lääkkeiden toimitus‐ ja saatavuustiedot kattavasti läpi koko 
toimitusketjun. (Lääketehdas – Lääketukkukauppa‐Lääkkeen myynti‐ tai 
kulutukseen luovutuspaikka) 

palvelut   

hyödyntäjät  sisäinen 

laki  n/a 

tietosuojataso  Salassa pidettävä 

 

5.1.2.5 Tarkastus- ja valvontatietovaranto 
tietovarannon nimi  Tarkastus‐ ja valvontatietovaranto 

järjestelmän nimi  Säihke 

yleiskuvaus  Toimilupatietovarannon kohteiden tarkastus‐ ja valvontatiedot. 
Ajantasainen rekisteri tehdyistä tarkastuksista valvontakohteittain. 

palvelut  ei palveluita 

hyödyntäjät  sisäinen 

laki  Lääkelaki * 

tietosuojataso  Luottamuksellinen 
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5.1.2.6 Lääkkeiden haittavaikutusten tietokanta 
tietovarannon nimi  Lääkkeiden haittavaikutusten tietokanta (ihmisläkkeet) 

järjestelmän nimi  HaVa 

yleiskuvaus  Lääkeiden ja rokotteiden haittavaikutusilmoitukset ja niiden käsittely. 
Rekisteri sisältää potilaskohtaisia tietoja. Yhteiskäyttöinen UK:n ja 
Tanskan viraston kanssa. Tietovaranto hostattu UK:ssa. Mahdollisten 
signaalien hakemiseen ja reagointiin haittavaikutuksiin liittyen. 

palvelut  Nykytila: 
* siirtotiedostopalvelu Euroopan Lääkevirastolle ja WHO:lle (vakavat 
haittavaikutusilmoitukset) 
* e2b muotoisten ilmoitusten sähköinen vastaanottopalvelu 

hyödyntäjät  THL 
WHO 
Myyntiluvanhaltija (vakavat ilmoitukset lähetetään luvan haltijalle) 
EMA 

laki  Lääkkeiden ja rokotteiden haittavaikutusilmoitukset ja niiden käsittely, 
lääkelain 30 § 

tietosuojataso  Sisältää henkilötietoja. Niiltä osin salattava. 

 

5.1.3 Haasteet ja kehityskohteet 

a) Lääkekulutuksen tietokanta (Kurre) 
 
Sairaaloiden lääkekulutustietoja ei ole saatavilla. 
 

b) Lääkkeiden toimitus- ja saatavuustiedot 
 
Tarvitaan nykyistä parempi ja kattavampi tieto lääkkeiden toimitus- ja 
saatavuustiedoista. Tällä hetkellä tiedot ovat käytettävissä vain tietyistä lääkkeiden 
toimitusprosessin kohdista. Tietovarannot ovat hajallaan eri tietovarannoissa ja eri 
virastojen vastuulla. Kokonaiskuvaa ei pystytä muodostamaan. 
 
Tähän liittyen Valviralla on tarve ajantasaiseen apteekkien reseptitietoon, jotta 
valvontaa voidaan tehdä ennakoivasti. 
 

c) Lääketietovaranto 
 
Kaikenkaikkiaan tarvitaan hallinnonalan keskitetty lääketietovaranto, jossa 
lääkkeiden keskeisimmät perustiedot on saatavilla ja ylläpidettävissä yhdestä 
paikasta. Tällä hetkellä lääkkeiden perustiedot ovat useamman viranomaisen 
tietovarannoissa, eivätkä näin ollen missään kokonaisvaltaisesti 

 
d) Nikotiinivalmisteiden myyntipaikat 

 
Aluehallintovirastot huolehtivat nikotiinivalmisteiden myyntipaikkalupien 
hallinnoinnista. Fimean tehtävänä on pitää listaa vähittäismyyntipaikoista, jotta 
tukut tietävät kenelle nikotiinivalmisteita saa myydä. Valvira ylläpitää 
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Tupakkatuotteiden myyntipaikkarekisteriä (TURRE). Tällä hetkellä on tutkinnan alla, 
voitaisiinko nikotiinivalmisteiden myyntipaikkatiedot yhdistää TURREen. 
 

5.1.3.1    Muiden organisaatioiden tietovarannot 

Fimea hyödyntää tai voisi tulevaisuudessa hyödyntää seuraavia, muiden kohdealueen 
organisaatioiden hallinnoimia tietovarantoja. Asiaa käsiteltiin yhdessä työpajassa ja 
lista on alustava. 

Vastuutaho  Tietovaranto  Tietojärjestelmä 

THL Tilasto‐ ja indikaattoripankki SOTKAnet 
THL Terveydenhuollon menetelmien 

arviointiraportit (HTA) 
Ohtanen 

THL Julkaisuarkisto Julkari 
THL Sosiaali‐ ja terveysalan koodistot Koodistopalvelu 
Valvira  Julkinen tupakkatuotteiden 

myyntiluparekisteri 
JulkiTurre 

Valvira  Terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
keskusrekisteri 

Terhikki 

Valvira  Kudosluvat  Dynasty 

Valvira  Lupa toimia oikeuslääkärin sijaisena  Dynasty 

Valvira  Tutkimuseettisen toimikunnan tietovaranto  TUKIJA tukija.fi 

Valvira  Tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntiluparekisteri 

TURRE 

Valvira  Terveydenhuollo ammattihenkilöiden 
tietopalvelu 

JulkiTerhikki 
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5.2 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kansallinen asiantuntijalaitos, joka tarjoaa 
luotettavaa tietoa terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. THL 
palvelee valtion ja kuntien päättäjiä, sote-alan toimijoita ja ammattilaisia sekä järjestöjä, 
tutkijoita ja kansalaisia. Kansainvälinen yhteistyö on olennainen osa THL:n toimintaa.  

Tutkimustoiminnan kohteena on väestön terveys ja hyvinvointi, näihin liittyvän politiikan 
ja palvelujen vaikuttavuus sekä ympäristöterveys ja yhteiskunnalliset ongelmat. THL 
kerää ja tuottaa tietoa terveydenhuollon ja hyvinvoinnin tilasta, sosiaali- ja 
terveyspalveluista sekä sairauksista ja niiden hoidosta. Lisäksi se kehittää ja ohjaa 
sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja antaa asiantuntijatukea päättäjille ja palvelujen 
tuottajille kotimaassa ja ulkomailla. Asiantuntijatyön perustana on laadukas tutkimus, 
tilasto- ja rekisteritieto sekä sidosryhmien kartoitetut tarpeet.5 

Kuva 12 ryhmittelee THL:n tehtävät tässä dokumentissa esitellyn käsitemallin 
mukaisesti. 

 
Kuva 12: THL:n tehtävät 

 

 

 

                                                 

5 
https://www.thl.fi/documents/10531/729008/THL_esite_FI_web_260115.pdf/6690aec3-
4b73-48a5-86b6-47ce7d97901c 
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5.2.1 THL:n tietovarannot 

THL:ltä tunnistettiin 41 tietovarantoa (Kuva 13), joista 18 määriteltiin keskeisiksi. 

Ohtanen

Terveydenhuollon 
menetelmien 

arviointiraportit (HTA)

Omahoitopolut

Yleinen terveystiedon 
tietovaranto

Toimiluparekisteri

Kliinisen 
mikrobiologian 
laboratoriot

Pompidou tiedonkeruu

Huumehoidon 
kansallinen 

tilastoaineisto

TOPI

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 
toimipaikkarekisteri

Amor

Erikoissairaanhoidon 
hoitoonpääsy ‐tilasto

Koodistopalvelu

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 
organisaatioiden 

rekisteri SOTKAnet

Tilasto‐ ja 
indikaattoripankki

Koodistopalvelu

Sosiaali‐ ja terveysalan 
koodistot

Julkari

Julkaisuarkisto

AvoHILMO

Perusterveydenhuollo
n avohoidon 
palvelutiedot Aineisto‐ ja 

järjestelmärekisteri

THL:n tietojärjestelmät 
ja tietoaineistot

Fineli

Keskeisimpien 
elintarvikkeiden tiedot

Helmi‐
asianhallintajärjestelmä

Rekisteröitävien 
asioiden ja asiakirjojen 

rekisteri

n/a

Biopankin julkinen 
saatavuustietokanta

n/a

Rekisteritiedon 
muuttujakohtainen 
metatietokanta

Palveluhakemisto

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 
palveluhakemisto

Palveluvaaka

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 

palveluiden 
vertailupalvelu

TERO

Terveyden ja 
hyvinvoinnin ontologia

n/a

Epämuodostumarekist
eri

n/a

Implanttirekisteri

n/a

Kotihoidon 
asiakaslaskenta

n/a

Kuntien terveys‐ ja 
sosiaalipalvelujen 

henkilöstön/a

Lastensuojelurekisteri

n/a

Näkövammarekisteri

n/a

Raskaudenkeskeyttämi
srekisteri

HILMO

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 

hoitoilmoitusrekisteri

n/a

Steriloiminsrekisteri

n/a

Syntyneiden lasten 
rekisteri

n/a

Syöpärekisteri ja 
joukkotarkastusrekiste

rit

n/a

Tartuntatautirekisteri

n/a

Toimeentulotukirekiste
ri

n/a

Oikeuslääkärin 
asiakirjat

n/a

Rokotteiden 
haittavaikutusrekisteri

n/a

Biopankki ja muut 
näyteaineistot

n/a

Kansalliset pitkän 
seuranta‐ajan 

väestötutkimukset
n/a

Muut 
väestötutkimukset

Apudata

Apuvälineorganisaatiot
ietokanta

n/a

Tilastoaineistot

n/a

Muut 
tutkimusaineistot

n/a

Ympäristöstä 
aiheutuvien 

terveyshaittojen 
arvionti

 
Kuva 13: THL:n tietovarantokartta 
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Tietovarantokokonaisuus palvelee THL:n toimintoja Kaavio 7:n mukaisesti. 

 
Kaavio 7: THL:n tietovarannot tehtävittäin 

Toiminnan kohteet jakautuvat tietovarantoihin Kaavio 8:n mukaisesti. 

 
Kaavio 8: THL:n tietovarannot kohteittain 
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5.2.2 THL:n keskeiset tietovarannot 

5.2.2.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden rekisteri 
tietovarannon nimi  Sosiaali‐ ja terveydenhuollon organisaatioiden rekisteri 

järjestelmän nimi  Koodistopalvelu 

yleiskuvaus  Rekisteri julkisista ja yksityisistä terveydenhuollon palveluntuottajista, 
jatkossa myös sosiaalitoimi. 
Sote‐organisaatiotiedon jakelu koodisto‐palvelusta mm. KanTa‐palveluita 
ja eReseptiä varten, organisaation yksilöinti OID‐tunnuksella. 

palvelut  Nykytila: Potilasasiakirjojen tallentaminen ja luovuttaminen kansallisesta 
arkistosta sekä KanTa‐järjestelmää käyttävien osapuolten tunnistaminen. 
Tavoitetila: Jatkossa myös sosiaalitoimi mukana kokonaisuudessa. 

hyödyntäjät  THL, KELA, Valvira 

laki  Asiakastietolaki 

tietosuojataso 
ei luottamuksellista 

 

5.2.2.2 Sosiaali- ja terveysalan koodistot 
tietovarannon nimi  Sosiaali‐ ja terveysalan koodistot 

järjestelmän nimi  Koodistopalvelu 

yleiskuvaus  Tietovaranto, joka koostuu luokituksista, koodistoista ja 
asiakirjarakenteista, joita käytetään sosiaalihuollon 
asiakastietojärjestelmissä tai valtakunnallisissa tietojärjestelmissä. 

palvelut  Ajot koodistopalvelimelta. 

hyödyntäjät  Valvira 

laki  Asiakastietolaki 

tietosuojataso 
ei luottamuksellista 

 

5.2.2.3 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikkarekisteri 
tietovarannon nimi  Sosiaali‐ ja terveydenhuollon toimipaikkarekisteri 

järjestelmän nimi  TOPI 

yleiskuvaus  Rekisteri laitos‐, asumis‐ ja kotihoitopalvelujen tuottajista. 
TOPI‐rekisterissä on niiden palveluntuottajien tiedot, jotka toimittavat  
THL:ään Hilmo‐tietoja eli tuottavat laitos‐ ja asumispalvelua ja kotihoitoa.
HILMO hoitoilmoitusjärjestelmän tietovaranto. 
Toimipaikkarekisteristä voi hakea toimipaikkoja toimipaikan tunnuksen, 
nimen, kunnan, postinumeron tai postitoimipaikan mukaan. Topi‐haku 
sovelluksesta saa ladattua ajantasaisen Excel‐version toimipaikoista. 

palvelut  Sosiaali‐ ja terveydenhuollon toimipaikkahaku 

hyödyntäjät  THL 

laki  Laki yksityisestä terveydenhuollosta 

tietosuojataso 
ei luottamuksellista 
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5.2.2.4 Tilasto- ja indikaattoripankki 
tietovarannon nimi  Tilasto‐ ja indikaattoripankki 

järjestelmän nimi  SOTKAnet 

yleiskuvaus  Indikaattoripankki SOTKAnet tarjoaa kaikista Suomen kunnista 
viimeisimpään voimassa olevaan kuntajakoon perustuen keskeisiä 
väestön hyvinvointia ja terveyttä koskevia tietoja vuodesta 1990 alkaen. 
SOTKAnetin avulla käyttäjä voi hakea sosiaali‐ ja terveysaiheisia 
tietokokonaisuuksia. 

palvelut  Vapaasti käytettävä tilasto‐ ja indikaattoripankki 

hyödyntäjät  THL, SOTE‐organisaatiot, kansalaiset 

laki  Julkisuuslaki 

tietosuojataso 
ei luottamuksellista 

 

5.2.2.5 Terveyden ja hyvinvoinnin ontologia 
tietovarannon nimi  Terveyden ja hyvinvoinnin ontologia 

järjestelmän nimi  TERO 

yleiskuvaus  Terveyden ja hyvinvoinnin ontologia (TERO) on tarkoitettu erilaisten 
julkaisujen, aineistojen ja tietovarantojen sisällönkuvailuun. TERO sisältää 
käsitteitä mm. lääketieteen, sosiaalipalveluiden, työterveyden sekä 
terveyden edistämisen aloilta. 

palvelut  Ajantasainen käsitepankki ja käsitehakupalvelu 

hyödyntäjät  THL, SOTE‐organisaatiot, kansalaiset 

laki  ei lakisääteinen 

tietosuojataso 
ei luottamuksellista 

 

5.2.2.6 Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri 
tietovarannon nimi 

Sosiaali‐ ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri 

järjestelmän nimi  HILMO 

yleiskuvaus  Hoitoilmoitusjärjestelmässä kerätään tiedot vuoden aikana 
erikoissairaanhoidossa tuotetuista poliklinikkakäynneistä, sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon päättyneistä hoitojaksoista sekä poikkileikkausaineisto 
31.12. hoidossa olleista asiakkaista. 

palvelut  Rekisteröityjen hoitoilmoitustietojen kokonaisuus sisäiseen käyttöön. 

hyödyntäjät  THL 

laki  ei lakisääteinen 

tietosuojataso  Rekisterin tiedot eivät suoraan julkisia, tietojen perusteella laaditut 
tilastot ja indikaattorit julkisia. 

 

5.2.2.7 Perusterveydenhuollon avohoidon palvelutiedot 
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tietovarannon nimi  Perusterveydenhuollon avohoidon palvelutiedot 

järjestelmän nimi  AvoHILMO 

yleiskuvaus  AvoHILMO‐rekisterin avulla toiminnan sisällöstä saadaan 
valtakunnallisesti yhdenmukaista tietoa perusterveydenhuollon 
avohoidon palvelujen saatavuudesta, sisällöstä ja palvelujen käyttäjistä. 

palvelut  Pikaraportti‐palvelulla voi vapaasti hakea tilastotietoa 
perusterveydenhuollon asiakaskäynneistä ja toimenpiteistä. 

hyödyntäjät  THL, tutkimuslaitokset, kansalaiset 

laki  ei lakisääteinen 

tietosuojataso  Rekisterin tiedot eivät suoraan julkisia, tietojen perusteella laaditut 
tilastot ja indikaattorit julkisia. 

 

5.2.2.8 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy -tilasto 
tietovarannon nimi  Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy ‐tilasto 

järjestelmän nimi  Amor 

yleiskuvaus  Erikoissairaanhoidon jonotilanteen seuranta. Erikoissairaanhoidon 
hoitoonpääsytiedot julkaistaan kolme kertaa vuodessa THL:n 
verkkosivuilla tiivisteinä ja kuutioina (sähköiset raportointituotteet). 
Tiivisteet näyttävät tärkeimmät hoitoonpääsyn seurantatiedot helposti ja 
nopeasti havainnollisina kuvioina.  

palvelut  Kuviot ja taulukot tiedonkeruun keskeisistä tuloksista. 

hyödyntäjät  THL, SOTE‐organisaatiot, kansalaiset 

laki  Terveydenhuoltolaki 

tietosuojataso 
ei luottamuksellista 

 

5.2.2.9 Kliinisen mikrobiologian laboratoriot 
tietovarannon nimi  Kliinisen mikrobiologian laboratoriot 

järjestelmän nimi  Toimiluparekisteri 

yleiskuvaus  Tiedot kaikista kliinisen mikrobiologian laboratoriotoimintaa suorittavista 
laboratorioista 

palvelut  Ajot rekisteristä 

hyödyntäjät  KELA, THL 

laki  Tartuntatautisäädös (§10), jossa määritellään missä Suomen 
laboratoriossa tartuntatautien vastustamistyössä tarvittavat 
laboratoriotutkimukset voidaan suorittaa. 

tietosuojataso 
luottamuksellinen 
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5.2.2.10 THL:n tietojärjestelmät ja tietoaineistot 
tietovarannon nimi  THL:n tietojärjestelmät ja tietoaineistot 

järjestelmän nimi  Aineisto‐ ja järjestelmärekisteri 

yleiskuvaus  Tutkimusaineistojen kuvailutiedot ‐ tutkimusaineistot tutkijoiden 
saataville 

palvelut  Nykyisellään THL:n sisäinen palvelu. Rekisteriselosteet tulossa avoimeen 
thl.fi‐verkkopalveluun 

hyödyntäjät  THL, tulevaisuudessa myös ulkopuoliset tutkijat 

laki  Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 

tietosuojataso  Koko tietosisältö avoin vain THL:n työntekijöille, rekisteriselosteet tulossa 
avoimeksi dataksi 

 

5.2.2.11 Tartuntatautirekisteri 
tietovarannon nimi  Tartuntatautirekisteri 

järjestelmän nimi  n/a 

yleiskuvaus  Laboratoriot tekevät ilmoitukset tartuntatautirekisteriin noin 70 nimetyn 
taudinaiheuttajamikrobin löydöksistä sekä kaikista verestä ja 
selkäydinnesteestä tehdyistä löydöksistä. Lääkärit tekevät ilmoituksen 
yleisvaarallisista ja ilmoitettavista tautitapauksista lukuun ottamatta 
eräitä tauteja, joissa lääkärit on vapautettu ilmoittamisesta. 

palvelut  Tartuntatautirekisterin www‐palvelusta voi saada käyttöönsä 
yksityiskohtaisia tartuntatautien tilastoja. 

hyödyntäjät  THL, tutkimuslaitokset, kansalaiset 

laki  Tartuntatautilaki, tartuntatautiasetus 

tietosuojataso 
ei luottamuksellista 

 

5.2.2.12 Huumehoidon kansallinen tilastoaineisto 
tietovarannon nimi  Huumehoidon kansallinen tilastoaineisto 

järjestelmän nimi  Pompidou tiedonkeruu 

yleiskuvaus  Huumehoidon tiedonkeruu huumehoitoa antavista sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon yksiköistä. Yhteydenpitoa yksiköihin usean kerran 
vuodessa. 

palvelut  tilastot www‐sivulla, netti‐pompidou tiedon syöttöön 

hyödyntäjät  THL 

laki  Huumausainelaki 

tietosuojataso 
ei luottamuksellista 
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5.2.2.13 Julkaisuarkisto 
tietovarannon nimi  Julkaisuarkisto 

järjestelmän nimi  Julkari 

yleiskuvaus  Julkaisuarkistoon tallennetaan metatiedot THL:n tuottamista julkaisuista 
(kirjat ja artikkelit). Monista thl:n tuottamista julkaisuista löytyy myös 
kokoteksti pdf‐muodossa. 

palvelut  Avoin julkaisurekisteri 

hyödyntäjät  Organisaatiot, kansalaiset 

laki  Julkisuuslaki 

tietosuojataso 
ei luottamuksellista 

 

5.2.2.14 Keskeisimpien elintarvikkeiden tiedot 
tietovarannon nimi  Keskeisimpien elintarvikkeiden tiedot 

järjestelmän nimi  Fineli 

yleiskuvaus  Elintarvikkeiden kansallisen koostumustietopankki. Tietoja 
keskeisimmistä Suomessa käytetyistä elintarvikkeista ja niiden 
kemiallisesta koostumuksesta ravitsemuksen kannalta. 

palvelut  Avoin elintarvikkeiden koostumustietopankki 

hyödyntäjät  Avoin kaikille 

laki  ei lainsäädäntöä 

tietosuojataso 
ei luottamuksellista 

 

5.2.2.15 Rekisteröitävien asioiden ja asiakirjojen rekisteri 
tietovarannon nimi  Rekisteröitävien asioiden ja asiakirjojen rekisteri 

järjestelmän nimi  Helmi‐asianhallintajärjestelmä 

yleiskuvaus  Toimii rekisteröitävien asioiden ja asiakirjojen rekisterinä. Toimii 
asiakirjojen julkaisuperiaatteen toteuttamisen välineenä. Järjestelmän 
avulla seurataan käsiteltäväksi otettuja ja ratkaistuja asioita. 
Asianhallintajärjestelmä toimii rekisteröitävien asioiden ja asiakirjojen 
rekisterinä ja osin myös asiakirjojen sähköisenä arkistona. 

palvelut  Ajot rekisteristä 

hyödyntäjät  THL 

laki  Julkisuuslaki 

tietosuojataso 
luottamuksellinen 
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5.2.2.16 Syöpärekisteri ja joukkotarkastusrekisterit 
tietovarannon nimi  Syöpärekisteri ja joukkotarkastusrekisterit 

järjestelmän nimi  n/a 

yleiskuvaus  Lääkäreiltä, sairaaloista ja laboratorioista saapuvista syöpäilmoituksista 
sekä Tilastokeskuksesta saatavista kuolintodistustiedoista muokataan 
tilastolliseen käyttöön soveltuva tietokanta, josta tuotetaan taulukoita ja 
muita yhteenvetoja mm. julkaistavaksi Syöpärekisterin raportteina ja 
osana Suomen ja EU:n virallisia tilastoja. 

palvelut  Raportit ja tilastot 

hyödyntäjät  THL 

laki  Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä, 
Valtioneuvoston asetus seulonnoista 

tietosuojataso 
luottamuksellinen, raportit ja tilastot julkisia 

 

5.2.2.17 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhakemisto 
tietovarannon nimi  Sosiaali‐ ja terveydenhuollon palveluhakemisto 

järjestelmän nimi  Palveluhakemisto 

yleiskuvaus  THL:n kokoama sosiaali‐ ja terveysalan sähköinen hakemisto, joka sisältää 
sosiaali‐ ja terveysalan palveluntuottajien tiedot. Palveluntuottajat voivat 
itse ylläpitää tietojaan ja varmistaa siten tietojen ajantasaisuuden. 

palvelut  Sähköinen palveluhakemisto sosiaali‐ ja terveydenhuollon 
palveluntuottajista 

hyödyntäjät  Kansalaiset 

laki  Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta, laki yksityisestä 
terveydenhuollosta 

tietosuojataso  osin luottamuksellista (yksityisten palveluntuottajien osalta tiettyjen 
tietojen osalta) 
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5.2.2.18 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden vertailupalvelu 
tietovarannon nimi  Sosiaali‐ ja terveydenhuollon palveluiden vertailupalvelu 

järjestelmän nimi  Palveluvaaka 

yleiskuvaus  Palveluvaaka.fi‐verkkopalvelu tarjoaa tiedon kaikista terveyden‐ ja 
hyvinvoinnin palveluntarjoajista ja heidän palveluista 

palvelut  Nykytila: tarjoaa tietoa julkisesta terveydenhuollosta sekä ikäihmisten 
ympärivuorokautista hoivaa tarjoavista yksiköistä sekä tarjoaa 
tilastotietoon perustuvaa vertailutietoa palveluiden saatavuudesta, 
laadusta ja vaikuttavuudesta 
Tavoitetila: sisältää yhä laajemmin vertailutietoa julkisten laitosten, 
yksityisten tuottajien ja järjestöjen tuottamista sosiaali‐ ja 
terveyspalveluista 

hyödyntäjät  Kansalaiset 

laki  Terveydenhuoltolaki, Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta, laki 
yksityisestä terveydenhuollosta 

tietosuojataso 
ei luottamuksellista 

 

5.2.3 Haasteet ja kehityskohteet 

THL:n monet tehtävät liittyvät tiedon koontiin ja jakeluun. Näin ollen myös 
tietovarantolistalla on erilaisia tiedon koonti-/jakelukanavia, joista merkittävin on 
koodistopalvelu. Koodistopalvelun kautta jaellaan mm. Apteekkirekisteri, jota hallinnoi 
Fimea. Toisaalta koodistopalvelussa hallitaan ja jaellaan sosiaali- ja terveysalan 
koodistot.  Ei ole täysin selvää, miten tällaisia tiedon koonti- ja jakelukanavia tulisi 
käsitellä tietovarantomielessä.  

Toinen haasteellinen asia tietovarantomielessä on tilastotiedon jakelu. THL:n tilastot 
ovat tärkeitä kansallisen päätöksenteon välineitä, joten ne ovat tietosisällöllisesti 
merkittäviä. Mutta miten nitä tulisi käsitellä tietovarantoina? Tilastot koostetaan useista 
tietolähteistä, joilla on merkitystä vain osana yhdisteltyä tietoa ja tyypillisesti näillä 
jakelumekanismeillä on tietojärjestelmällinen kyvykkyys erilaisten tilastojen 
tuottamiseen. Tällaisia tilastotiedon jakelumekanismeja ovat Amor, Sotkanet ja 
Pompidou. 

Kolmas tietovarantonäkökulmasta haasteellinen asia on www-sivustoilla julkaistu tieto. 
Tieto on sieltä kaikkien saatavissa, muttei välttämättä koneluettavaa - joten onko 
tällainen tieto avointa? Entä onko www-sivustolla hallinnoitu tieto tietovaranto, jos 
kyseinen www-sivusto on ainoa paikka, mistä tieto löytyy? 

Yllä lueteltuihin asioihin tulisi jatkossa luoda hallinnonalan yhteinen linjaus. 

Muita esiin tulleita kehityskohteita: 

a) aineistojen metatiedot olisi hyvä olla kaikkien saatavilla Julkarissa 
 

b) THL voisi tarjota data-analytiikan supertietovarannon, jossa olisi tekninen 
kyvykkyys monipuoliseen data-analytiikkaan. Lisäksi kaivataan data-analytiikan 
osaamisen kehittämistä koko kohdealueella. 
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5.2.3.1 Muiden organisaatioiden tietovarannot 

THL hyödyntää tai voisi tulevaisuudessa hyödyntää seuraavia, muiden kohdealueen 
organisaatioiden hallinnoimia tietovarantoja. Asiaa käsiteltiin yhdessä työpajassa ja 
lista on alustava. 

Vastuutaho  Tietovaranto  Tietojärjestelmä 

Fimea Lääkkeiden haittavaikutusten tietokanta 
(ihmisläkkeet) 

HaVa 

Fimea Lääkehoito ja raskausrekisteri n/a 
STUK Tutkimusten kuvailutietojen tietovaranto STURE tutkimustiedonhallinta 
TTL Projektitiedot JOTI 
TTL  Tutkimuksen data‐arkisto  n/a 
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5.3 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 

Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto, joka valvoo 
sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon sekä ympäristöterveydenhuollon 
toiminnan asianmukaisuutta.  Se myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan 
lupia ja ohjaa aluehallintovirastoja tavoitteena yhdenmukaiset lupa-, ohjaus- ja 
valvontakäytännöt koko maassa. Valviralla on myös alkoholihallintoon sekä 
ympäristöterveyteen ja tupakkaan liittyviä ohjaus- ja valvontatehtäviä. Valtakunnallinen 
lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta toimii Valviran yhteydessä. 6 

Kuva 14 ryhmittelee Valviran tehtävät tässä dokumentissa esitellyn käsitemallin 
mukaisesti. 

 
Kuva 14: Valviran tehtävät 

5.3.1 Valviran tietovarannot 

Sampo-järjestelmäuudistus kattaa sähköisen asioinnin, asianhallinnan ja Terhikki-
rekisterin uudistamisen kokonaisarkkitehtuurin periaattein. Uudistaminen on samalla 
toimintaprosessien uudistamishanke. Uusi järjestelmä luo myös perustan jatkossa 
muiden Valviran rekisterien tuomiselle järjestelmäkokonaisuuteen.  

                                                 
6 http://www.valvira.fi/valvira 
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Uusia, rakenteilla olevia tietojärjestelmiä ja tietovarantoja: 

- Sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteri Suosikki 
- Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmien rekisteri  

(sisältää myös poikkeamailmoitukset) 

Valviralta tunnistettiin 26 tietovarantoa, joista 5 määritettiin keskeisiksi. 

YHTI 
Ympäristöterveydenhuollo
n kohdetietojärjestelmä

Ympäristöterveydenhu
ollon kohde‐ ja 
valvontatiedot

OSTI 
Osaamistestausjärjestelmä

Osaamistestausrekister
i

Terveydenhuollon laitteet 
ja tarvikkeet (TLT) ‐

rekisterit

TLT 
Laiteilmoitusrekisteri

Terveydenhuollon laitteet 
ja tarvikkeet (TLT) ‐

rekisterit

TLT 
Vaaratilannerekisteri

Terveydenhuollon laitteet 
ja tarvikkeet (TLT) ‐

rekisterit

TLT Kliiniset 
laitetutkimukset

TURRE

Tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntiluparek

isteri

ALLU

Alkoholielinkeinorekist
eri

Geeni

Geenitekniikan 
rekisteri

Dynasty

Biopankkirekisteri

TUKIJA tukija.fi

Tutkimuseettisen 
toimikunnan 
tietovaranto

Valveri

Yksityiset sote‐
palveluntuottajat

Dynasty

Alkiotutkimusluvat

Dynasty

Lupa toimia 
oikeuslääkärin 

sijaisena

Dynasty

Adoptiolautakunnan 
tietovaranto

Dynasty

Kudosluvat

Dynasty

Raskauden 
keskeyttämisluvat

Dynasty

Sterilointiluvat

Terhikki

Terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden 

keskusrekisteri

ALPO

Alkoholihallinnon 
verkkopalvelu

Terhikki

Rooli‐ ja 
attribuuttipalvelu

JulkiTerhikki

Terveydenhuollo 
ammattihenkilöiden 

tietopalvelu

Suosikki

Sosiaalihuollon 
ammattihenkilörekiste

ri

n/a

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 

asiakas‐ ja 
potilastietojärjestelmie

n rekisteri

Dynasty

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 

valvonta‐ ja 
kantelutiedot

JulkiTurre

Julkinen 
tupakkatuotteiden 
myyntiluparekisteri

Luoteri

Hedelmöityshoitolain 
mukainen 

luovuttajarekisteri

 
Kuva 15: Valviran tietovarantokartta 
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Tietovarantokokonaisuus palvelee Valviran toimintoja Kaavio 9:n mukaisesti. 

 
Kaavio 9: Valviran tietovarannot tehtävittäin 

 

Toiminnan kohteet jakautuvat tietovarantoihin Kaavio 10:n mukaisesti 

 
Kaavio 10: Valviran tietovarannot kohteittain 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

yhteydenpito

varautuminen ja valmiustoiminta

valvonta

valistus

tutkimus ja kehitys

turvallisuus

tiedon keruu ja jakelu

seuranta

rekisteritoiminta

lupien hallinnointi

hallinto

Valviran tietovarannot tehtävittäin

keskeiset kaikki

ympäristö
kohde
5 %veri ja 

kudos
10 %
tupakka ja 
nikotiini
5 %

terveys
29 %

terveyden
huolto
24 %

terveyden
huollon 
laitteet
7 %

sosiaalihu
olto
10 %

lääke
3 %

geenitekni
ikan 
käyttö
2 %

alkoholi
5 %

kaikki tietovarannot
ympäristö
kohde
15 %

veri ja 
kudos
14 %

terveys
14 %

terveyden
huolto
29 %

sosiaalihu
olto
14 %

alkoholi
14 %

keskeiset tietovarannot
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5.3.2 Valviran keskeiset tietovarannot 

5.3.2.1 Yksityiset sote-palveluntuottajat 
tietovarannon nimi  Yksityiset sote‐palveluntuottajat 

järjestelmän nimi  Valveri 

yleiskuvaus  Sosiaali‐ ja terveysalan lupa‐ ja valvontavirasto ja aluehallintovirastot 
pitävät yhdessä valtakunnallista tietojärjestelmää yksityisestä 
terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) ja yksityisten 
sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa (922/2011) tarkoitettujen 
lupa‐ ja ilmoitusasioiden käsittelyä sekä toiminnan valvontaa ja 
tilastointia varten. 

palvelut  Valviralla oma käyttöliittymä. 
Julkinen verkkopalvelu tulossa myöhemmin 

hyödyntäjät  Aluehallintovirastot 

laki  Laki yksityisestä terveydenhuollosta 
(1990/152), Asetus yksityisestä terveydenhuollosta (1990/744), Laki 
yksityisistä sosiaalipalveluista (2011/922), Sosiaali‐ ja terveysministeriön 
asetus yksityisistä sosiaalipalveluista (2011/1053) 

tietosuojataso  osittain luottamuksellista: Julkisuuslaki (621/1999), Henkilötietolaki 
(523/1999) 

5.3.2.2 Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri 
tietovarannon nimi  Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri 

järjestelmän nimi  Terhikki 

yleiskuvaus  Sosiaali‐ ja terveysalan lupa‐ ja valvontavirasto pitää terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden keskusrekisteriä Sosiaali‐ ja terveysalan lupa‐ ja 
valvontavirastosta annetun lain (669/2008) mukaisten valvontatehtävien 
hoitamiseksi. 
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden henkilötiedot, ammattitiedot, 
koulutustiedot, huomautukset ja varoitukset, rajoitteet. 

palvelut  Attribuuttipalvelu. Julki‐Terhikki 

hyödyntäjät  THL; Kela, aluehallintovirastot, terveydenhuollon palvelujen tuottajat, 
kansalaiset 

laki  Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 24 a § (Terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden keskusrekisteri) 
Sosiaali‐ ja terveysalan lupa‐ ja valvontavirastosta annetun lain 
(669/2008) mukaisten valvontatehtävien hoitaminen. 

tietosuojataso 
luottamuksellinen 
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5.3.2.3 Ympäristöterveydenhuollon kohde- ja valvontatiedot 
tietovarannon nimi  Ympäristöterveydenhuollon kohde‐ ja valvontatiedot 

järjestelmän nimi  YHTI Ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmä 

yleiskuvaus  Kuntien suorittaman ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmä, jossa 
suunnitellut ja suoritetut valvontatoimenpiteet, muut valvontatiedot 
sekä valvontatutkimustulokset. Sisältää myös valvonnan kohteet 
(toimijat, toimipaikat, toiminnat). 
Suunnitelmallisen valvonnan tietojen keruun ja raportoinnin väline 

palvelut  Alue‐ ja keskushallinnon  käyttöliittymä Huom. 
Kuntajärjestelmätoimittajat: Digia, Logica ja TeraKuu 

hyödyntäjät  Valvira, (Evira), Tukes, AVIt, kunnat, THL 

laki  Valviran osalta: Terveydensuojelulaki (763/1994, 47 §) ja tupakkalaki 
(693/1976, 28 a §) terveydensuojelulaki (763/1994), elintarvikelaki 
(23/2006), kemikaalilaki (744/1989), tupakkalaki (693/1976), 
kuluttajaturvallisuuslailla (920/2011). Lisäksi näiden lakien nojalla 
annettuja asetuksia 

tietosuojataso 
Viranomaiskäyttöön, ns. tarkastupöytäkirjat periaatteessa julkisia 

 

5.3.2.4 Alkoholielinkeinorekisteri 
tietovarannon nimi  Alkoholielinkeinorekisteri 

järjestelmän nimi  ALLU 

yleiskuvaus  Alkoholiin liittyvä lupa‐asioiden käsittely, valvonta ja tilastointi. 

palvelut  Alkoholitilastot (maahantuonti, myynti, tukku) 

hyödyntäjät  aluehallintovirastot, THL, alkoholielinkeino 

laki  Alkoholilaki (1143/1994) 44§ (arkastus‐, tiedonsaanti‐ ja rekisterinpito‐
oikeus) 

tietosuojataso 
luottamuksellinen 
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5.3.2.5 Biopankkirekisteri 
tietovarannon nimi  Biopankkirekisteri 

järjestelmän nimi  Dynasty 

yleiskuvaus  Valviran tehtävänä on ohjata ja valvoa biopankkitoimintaa sekä ylläpitää 
valtakunnallista biopankkirekisteriä, johon kootaan tiedot kunkin 
biopankin ylläpitäjästä ja biopankista vastaavasta henkilöstä, näytteiden 
saannista ja säilytyspaikasta, näytteiden ja niihin liittyvien tietojen 
käytettävyyteen liittyvistä seikoista sekä tutkimusaloista, joilla näytteitä 
ja tietoja voidaan hyödyntää 

palvelut 

hyödyntäjät  biopankit 

laki  Biopankkilaki 688/2012 

tietosuojataso 

 

5.3.3 Haasteet ja kehityskohteet 

Esiin tulleita kehityskohteita: 

a) Fimean hallinnoimat nikotiiniluvat olisi hyvä tuoda osaksi TURREa/JulkiTURREa 
 

b) Apteekkien reseptitiedot tulisi saada ennakoivasti – nykyään Valviralla on oikeus 
saada tietoja apteekkien rekistereistä vasta kun epäillään väärin käyttöä. Myös 
Fimealla on tarpeita kattavaan lääketietoon. Nykyisin lääkkeisiin liittyvät tiedot ovat 
hajallaan eri organisaatioiden tietovarannoissat. 
 

c) Tiedon käyttöä toiminnan ohjaamisessa tulisi tehostaa ja saada se systemaattiseksi 
osaksi johtamista. Kokonaisnäkökulma toiminnan ohjaamisesta puuttuu. Tällä 
hetkellä niistä on olemassa osia: 
- toiminnanohjausjärjestelmä (Sampo-järjestelmä) 
- tiedolla johtaminen (Jora-projekti) 
- tietovarannot, BI-raportointityökalut 

 

5.3.3.1 Muiden organisaatioiden tietovarannot 

Valviran toiminnan kannalta muita merkittäviä kohdealueella hallinnoituja tietovarantoja 
ovat THL:n tietovarannot, Kelan tietovarannot, osa tilastokeskuksen tietovarannoista, 
osa Fimean tietovarannoista. 
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5.4 Työterveyslaitos (TTL) 

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija. Työterveys-
laitoksen asiakkaita ovat työpaikat, kansalaiset, julkinen valta, työterveyshuollot sekä 
muut työhyvinvointia kehittävät ja siihen liittyvää tietoa levittävät organisaatiot. 
Kansainvälisessä ympäristössä toimimalla vaihdetaan tietoa ja näkemyksiä 
työelämästä koskevista kysymyksistä sekä vaikutetaan myös Suomen työelämää 
koskettavaan lainsäädäntöön ja linjauksiin.  

Työterveyslaitoksen toiminnasta vastaa kolme toiminta-aluetta. Ne toimivat tiiviissä 
vuorovaikutuksessa keskenään sekä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Ne 
vastaavat ratkaisujen kehittämisestä ja käytäntöön viemisestä: 

1. Ratkaisujen kehittäminen -toiminta-alue vastaa tutkimus- ja kehittämistoiminnasta 
ja arvioi Työterveyslaitoksen kehittämien ratkaisujen toimivuutta ja vaikuttavuutta. 

2. Asiakasratkaisut -toiminta-alue vastaa Työterveyslaitoksen liiketoiminnasta ja 
tarjoaa maksullisia asiantuntijapalveluita, koulutusta ja tietopaketteja työpaikoille. 

3. Tiedolla vaikuttaminen -toiminta-alue vastaa viestinnästä, julkaisutoiminnasta sekä 
tietojohtamisesta.  7 

Työterveyslaitoksen toiminnan rahoitus jakaantuu siten, että noin 60 % katetaan 
valtionavulla ja noin 40 % omilla tuotoilla. Markkinaehtoisen liiketoiminnan volyymi on 
noin 18 miljoonaa euroa. Liiketoiminnasta vastaava Asiakasratkaisut –toiminta-alue 
tarjoaa Työterveyslaitoksen asiakkaille asiantuntijapalveluja, koulutusta ja 
tietopaketteja, joiden avulla työpaikat voivat parantaa henkilöstönsä hyvinvointia ja 
toimintansa tuottavuutta kestävällä tavalla. 

Kuva 16 ryhmittelee Työterveyslaitoksen tehtävät tässä dokumentissa esitellyn 
käsitemallin mukaisesti. 

 
Kuva 16: Työterveyslaitoksen tehtävät 

                                                 

7 http://www.ttl.fi/fi/tyoterveyslaitos/Sivut/default.aspx 
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5.4.1 TTL:n tietovarannot 

Työterveyslaitokselta tunnistettiin 12 tietovarantoa, joista 8 määriteltiin keskeisiksi. 

Osa työterveyslaitoksen tietovarannoista on palveluliiketoiminnan tietovarantoja ja 
tiedot omistaa työn tilaaja. Näitä tietovarantoja ei voida jakaa tai käyttää muuhun 
tarkoitukseen ilman tiedon omistajan lupaa. 

 
Kuva 17: Työterveyslaitoksen tietovarantokartta 

Tietovarantokokonaisuus palvelee Työterveyslaitoksen toimintoja Kaavio 12:n 
mukaisesti. 

 
Kaavio 11: Työterveyslaitoksen tietovarannot tehtävittäin 
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Toiminnan kohteet jakautuvat tietovarantoihin Kaavio 12:n mukaisesti 

 
Kaavio 12: Työterveyslaitoksen tietovarannot kohteittain 

 

 

5.4.2 Työterveyslaitoksen keskeiset tietovarannot 

5.4.2.1 Työ- ja terveys -haastattelututkimus 
tietovarannon nimi  Työ‐ ja terveys ‐haastattelututkimus 

järjestelmän nimi  n/a 

yleiskuvaus  Työ ja terveys ‐tutkimus on työterveyden näkökulmasta  
tapahtuva valtakunnallinen seurantajärjestelmä,  
joka huomioi myös työolot työvoiman toiminta‐ ja  
työkykyyn sekä terveyskäyttäytymiseen vaikuttavana tekijänä.  

palvelut  tilastollisia ajoja aineistosta saatavissa sopimuksen mukaan 

hyödyntäjät  Julkinen valta ja päätöksen tekijät, kansalaiset, tutkimuslaitokset, 
kansalliset ja kansainväliset projektit 

laki  ei ole lakisääteinen 

tietosuojataso  Tiedot käytettävissä tilastotasolla niin, että yksittäisiä henkilöitä koskevat 
tiedot eivät erotu, haastatelluilta henkilöiltä pyydetty suostumus vain 
tiettyyn käyttötarkoitukseen. 
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5.4.2.2 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ammatissaan altistuneiden rekisteri 
tietovarannon nimi  Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ammatissaan altistuneiden 

rekisteri 

järjestelmän nimi  ASA 

yleiskuvaus  Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöile altistuneiden tiedot 
kootusti. 
Työpaikan tiedot, käytetyt syöpäsairauden vaaraa aiheuttvat tuotteet ja 
aineet, tuotteen tai aineen käyttötapa, altistumisen varmuus, altistuneen 
työntekijän tiedot 

palvelut  Kyselypalvelu 

hyödyntäjät  STM, AVI:en työsuojeluvastuualueet, tutkijat 

laki  Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille 
ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001), Asetus työhön liittyvän 
syöpävaaran torjunnasta, Asetus syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista 
tekijöistä annetun työminsteriön päätöksen §1:n 

tietosuojataso  Tiedot käytettävissä tilastotasolla, sisältää tunnisteellisia henkilö‐ ja 
yritystietoja, tiukka tietosuoja 

 

5.4.2.3 Työterveyden laatuportaali 
tietovarannon nimi  Työterveyden laatuportaali 

järjestelmän nimi  www‐sivusto 

yleiskuvaus 

palvelut  tulossa kaikille avoin versio sekä maksullinen versio 

hyödyntäjät 

laki 

tietosuojataso 

 

5.4.2.4 Työperäisten sairauksien rekisteri 
tietovarannon nimi  Työperäisten sairauksien rekisteri 

järjestelmän nimi  TPSR 

yleiskuvaus 

palvelut  Kyselypalvelu 

hyödyntäjät  STM, tutkijat, Eurostat 

laki  Ammattitautilaki, Ammattitautiasetus, Laki työterveyslaitoksen 
toiminnasta ja rahoituksesta, Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan 
yhteistoiminnasta, Tapaturmavakuutuslaki, Maatalousyrittäjien 
tapaturmavakuutuslaki 

tietosuojataso  Tiedot käytettävissä tilastotasolla, sisältää tunnisteellisia henkilötietoja ja 
terveystietoja, tiukka tietosuoja 
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5.4.2.5 Kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimus 
tietovarannon nimi  Kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimus 

järjestelmän nimi  n/a 

yleiskuvaus  Kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimus käsittää kaksi rinnakkaista 
kuntasektorin henkilöstön työn, työympäristön, johtamisen ja 
hyvinvoinnin tutkimusta: Kunta10‐tutkimus ja Sairaalahenkilöstön 
hyvinvointitutkimus. Seurantatutkimus on kansallisesti ja 
kansainvälisestikin arvioiden laaja ja korkeatasoinen tutkimusaineisto, 
jonka avulla voidaan tehdä tutkimusta työn ja terveyden välisistä 
yhteyksistä. 

palvelut 

hyödyntäjät  tieteellinen tutkimus, kunnat ja kaupungit (henkilöstöstrategia, 
kehittämistyön lähtökohdat ja seurantamittarit), muu julkinen valta 

laki  ei ole lakisääteinen 

tietosuojataso  Tiedot ovat salassa pidettäviä. Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, 
koska (peruste tunnistetietojen säilyttämiselle) tunnistetiedot ovat 
tarpeen seuranta‐aineistojen yhteiskäsittelyssä. 

 

5.4.2.6 Sosiaali- ja terveysalan työolot -kysely 
tietovarannon nimi  Sosiaali‐ ja terveysalan työolot ‐kysely 

järjestelmän nimi  n/a 

yleiskuvaus  Kysely kohdistuu sekä julkisella että yksityisellä sektorilla työssä oleviin. 
Kyseessä on poikkileikkaustutkimus, joka on tietyiltä osin toistettu 
samanlaisena vuosina 1992, 1999, 2005 ja 2010. Näin voidaan tarkastella 
myös kehityskulkuja. Vastaavaa koko toimialaan kohdistuvaa aineistoa ei 
ole muualla käytettävissä. 

palvelut   

hyödyntäjät  tieteellinen tutkimus, julkinen valta, työpaikat 

laki  ei ole lakisääteinen 

tietosuojataso  Tunnistetiedot on poistettu.  Tiedot käytettävissä 
tilastotasolla.                                                         
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5.4.2.7 Johtamisen tietojärjestelmä JOTI  
tietovarannon nimi  Johtamisen tietojärjestelmä JOTI (toiminnanohjausjärjestelmä) 

järjestelmän nimi  Microsoft Dynamics AX 

yleiskuvaus  Toiminnan seuranta, suunnittelu ja hallinta jatkuvina ja määräaikaisina 
projekteina. Tietojärjestelmä on tarkoitettu TTL:n sisäiseen käyttöön. 
Siitä tulostetaan raportointitietoja rahoittajille projektien laskutusta ja 
valvontaa varten.   

palvelut 

hyödyntäjät  TTL, rahoittajat 

laki  ei ole lakisääteinen 

tietosuojataso  Järjestelmä sisältää sekä julkisia että salassa pidettäviä tietoja. Tietojen 
salassapito perustuu joko lakien säännöksiin tai lakeja tiukempiin 
salassapitoehtoihin, joita voi sisältyä yksittäisten asiakasprojektien 
sopimusehtoihin.   

 

5.4.2.8 Palveluliiketoiminnan mittausten tietokannat 
tietovarannon nimi  Palveluliiketoiminnan mittausten tietokannat 

järjestelmän nimi  LIMS 

yleiskuvaus  Syntyy palveluliiketoiminnan yhteydessä. Tiedot omistaa tilaaja. 
Esimerkkejä: 
Työhygieenisten altistumismittausten rekisteri 
Biologisten altistumismittausten rekisteri 

palvelut 

hyödyntäjät 

laki  Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta 

tietosuojataso  Tiedot käytettävissä tilastotasolla, sisältää tunnisteellisia yritystietoja, 
tiedot osittain yritysten 'omaisuutta', tiukka tietosuoja 

 

 

5.4.3 Haasteet ja kehityskohteet 

Työterveyslaitoksella on paljon ohjeistus- ja valistusmateriaalia www-sivuilla. Tällaisia 
ovat mm. tietopankit, kemikaalikortit, kartoituslomakkeet ja tarkistuslistat. 
Tietovarantokartassa niitä ei tällä hetkellä ole. Www-sivustoilla julkaistu ja hallinnoitu 
tieto onkin tietovarantonäkökulmasta haasteellinen asia. Onko www-sivustolla 
hallinnoitu tieto tietovaranto, jos kyseinen www-sivusto on ainoa paikka, mistä tieto 
löytyy? Sivustolla oleva tieto on kaikkien saatavilla, muttei välttämättä koneluettavaa – 
onko tällainen tieto avointa?  

Www-sivustoilla olevien tietojen käsittelystä tietovarantonäkökulmasta tarvitaan koko 
hallinnonalan kattava linjaus. 

Työterveyslaitos käyttää julkaisutietokantana JULIAa. Sitä ei kehitetä enää ja TTL 
siirtyy käyttämään VIRTA-julkaisujärjestelmää (OKM/CSC). 
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5.4.3.1 Muiden organisaatioiden tietovarannot 

Työterveyslaitos hyödyntää tai voisi tulevaisuudessa hyödyntää seuraavia, muiden 
kohdealueen organisaatioiden hallinnoimia tietovarantoja. Asiaa käsiteltiin yhdessä 
työpajassa ja lista on alustava. 

Vastuutaho  Tietovaranto  Tietojärjestelmä 

THL Tilasto‐ ja indikaattoripankki SOTKAnet 
AVI työsuojelu Rekisteri asbestiluvista Asbestiluparekisteri 
AVI työsuojelu Työnantaja‐ ja toimipaikkatiedot Vera 
STUK Tutkimusten kuvailutietojen 

tietovaranto 
STURE 
tutkimustiedonhallinta 

THL  Terveydenhuollon menetelmien 
arviointiraportit (HTA) 

Ohtanen 

THL  Tilasto‐ ja indikaattoripankki  SOTKAnet 

THL  THL:n tietojärjestelmät ja 
tietoaineistot 

Aineisto‐ ja 
järjestelmärekisteri 

THL  Rekisteritiedon 
muuttujakohtainen 
metatietokanta 

n/a 

Tilastokeskus  Työnantaja‐ ja toimipaikkatiedot  (tietopalvelu) 

TVL 
Tapaturmavakuutuslaitosten 
liitto 

Työtapaturma‐ ja 
ammattitautitilasto 

Työtapaturmat 
Tilastojulkaisu 

 

 

5.5 Säteilyturvakeskus (STUK) 

Säteilyturvakeskuksen toiminnan tarkoitus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja 
tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Tavoitteena on, että 
suomalaisten säteilyaltistus pidetään niin pienenä sekä turvallisuus niin hyvänä kuin 
käytännöllisin toimenpitein on mahdollista ja että säteily- ja ydinonnettomuudet 
estetään. 

Toiminta jakautuu seuraaviin toiminta-alueisiin: 

- Ydinturvallisuusvalvonta 
Asettaa ydinenergian käyttöä koskevat turvallisuusvaatimukset ja varmistaa, että 
energiaa tuottavat voimayhtiöt toimivat vaatimusten mukaisesti. 

- Säteilyturvallisuusvalvonta 
Säteilyn ja radioaktiivisten aineiden käyttö terveydenhuollossa, teollisuudessa, 
tutkimuksessa ja opetuksessa 

- Ympäristön säteilyvalvonta 
Jatkuvan valvonnan ja yksityiskohtaisen altistustiedon keräämisen avulla voidaan 
varmistaa, että STUK pystyy reagoimaan nopeasti poikkeaviin säteilytilanteisiin ja 
tuottamaan tietoa suojelutoimien pohjaksi.  

- Viestintä 
Ajankohtaisista tapahtumista ja havainnoista tiedotetaan erityisesti STUKin 
internetsivuilla. Tiedotus tapahtuu myös sosiaalisessa mediassa, teksti-tv:ssä ja 
tiedotteiden muodossa. 
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- Valmiustoiminta 
Reagoidaan havaintoihin, ilmoituksiin ja tapahtumiin, jotka saattavat vaarantaa 
turvallisuutta. Vaaran uhatessa arvioidaan tilanteen turvallisuusmerkitys ja 
annetaan suositukset ja ohjeet vaaran torjumiseksi ja haittojen pienentämiseksi. 

- Palvelut 
Tilauksesta tuotetaan säteilymittauksia, radioaktiivisuusmäärityksiä ja muita 
asiantuntijapalveluja.  
8 

Kuva 18 ryhmittelee Säteilyturvakeskuksen tehtävät tässä dokumentissa esitellyn 
käsitemallin mukaisesti. 

 
Kuva 18: Säteilyturvakeskuksen tehtävät 

5.5.1 Säteilyturvakeskuksen tietovarannot 

Säteilyturvakeskukselta tunnistettiin 65 tietovarantoa (Kuva 19), joista 19 määriteltiin 
keskeisiksi. 

STUKin tietovarannoissa on paljon erilaisia mittaustulostietokantoja, joita 
hyödynnetään ennusteiden ja arvioiden tekemisessä. Samoja mittaustulostietoja 
käytetään useaan eri tarkoitukseen. 

SAHA- tietojärjestelmä kokoaa keskeisimmän tiedon säteilyturvakeskuksen kaikilta 
toimialueilta(ydinvoimalaitosten valvonta, ydinjätteiden ja ydinmateriaalien valvonta, 
säteilytoiminnan valvonta sekä ympäristön säteilyn valvonta).  

                                                 
8 http://www.stuk.fi/stuk/toiminta, http://www.stuk.fi/stuk/fi_FI/turvallisuus-ja-laatupolitiikka/ 
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Osa STUKin tietovarannoista liittyy tilaustyönä tehtyihin tutkimuksiin, tällöin tiedot 
omistaa työn tilaaja. Näitä tietovarantoja ei voida jakaa tai käyttää muuhun 
tarkoitukseen ilman tiedon omistajan lupaa. 

Asianhallintaan liittyen STUKin tavoitteena on julkisen eDiaarin määrittely vuoden 2015 
aikana. Julkaiseminen tullaan toteuttamaan asiatasolla. 

Vuoden 2015 alussa on avattu sähköinen asiointiportaali ydinlaitoksille ja Posivalle 
Tämä tarjoaa asiakkaalle hakemusten vireillepanon ja reaaliaikaisen näkyvyyden asian 
käsittelyn etenemiseen. Päätösten sähköinen tiedoksiantaminen on tällä hetkellä työn 
alla, joka valmistunee vuoden 2015 aikana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 19: Säteilyturvakeskuksen tietovarantokartta 

 

 

 

 

 

SAHA, VASARA

Turvallisuuslupien 
tietovaranto

TUTKA tutkimusmäärien 
rekisteri

Radiologisen 
toiminnan 
tietovaranto

VASARA

Vastaavien lääkärien 
tietovaranto

DOS‐asiakastiedot

DOS‐palveluiden 
asiakkuustietovaranto

Laitostapahtumatietokant
a

Laitostapahtumien 
tietovaranto

SAHA, Ydinjätetietokanta

Ydinjätteiden 
valvonnan 
tietovaranto

Ydinmateriaalin kirjanpito‐ 
ja lupatietokanta

Ydinjätteiden 
valvonnan 
tietovaranto

Käytetyn polttoaineen 
mittaustietokanta

Ydinjätteiden 
valvonnan 
tietovaranto

Laitosmuutostietokanta

Laitosmuutosten 
tietovaranto

Lisenssikuulustelutietokan
ta

Lisenssikuulustelutieto
jen tietovaranto

SAHA, RAMI 
radonmittausrekisteri

Asuntojen 
radonmittausten 
tietovaranto

SAHA, VESI‐
mittausrekisteri

Juomaveden 
radioaktiivisuusmittau
sten tietovaranto

RATIKKA asuntojen 
mittausrekisteri

Radonmitattujen 
asuinrakennusten 
teknisten tietojen 

tietovaranto
SAHA, 

Ympäristönäyterekisteri

Ympäristönäytteiden 
tietovaranto (Pohjois‐

Suomi)

Näytevarastokirjanpito

Näytevarastokirjanpid
on tietovaranto

Ihmismittausrekisteri

Ihmisten säteilyn 
mittaustietovaranto

KROMO

Kromosomianalyysitul
osten tietovaranto

SBL näytepankit

Kudos‐ ja 
solunäytteiden 
tietovaranto

STURE 
tutkimustiedonhallinta

Tutkimusten 
kuvailutietojen 
tietovaranto

Avo‐ ja umpilähderekisteri

Avo ‐ja umpilähteiden 
tietovaranto

AVA annosrekisteri

Säteilyannosmittauste
n tietovaranto

SAHA, LIMS 
laboratorioinformaatiojärj

estelmä

Ympäristönäytteiden 
radioaktiivisuusmittau
sten tietovaranto

TTL Programs TTL:n 
ohjelmistojen 

hallintatietokanta

TTL:n ohjelmistojen 
tietovaranto

Panda  mittausjärjestelmä

PANDA 
mittausjärjestelmän 
tuottama tietovaranto

CTBT 
Laboratoriomittausjärjeste

lmä

Ydinsulkuvalvonnan 
tietovaranto

INDI tunnuslukujen 
seuranta

INDI tunnuslukujen 
seurannan 
tietovaranto

Radon altistusrekisteri 
(työpaikat)

Radonaltistuksen 
tietovaranto

SAR mittausjärjestelmä

Matkapuhelimien 
säteilymittaustietojen 

tietovaranto

CTBT Ydinkoevalvonta

CTBT (NDC) mittausten 
tietovaranto

SAHA, Ilman 
radioaktiivisuusvalvonta

Ilman 
radioaktiivisuusvalvon

nan 
mittaustietovaranto

Suomen 
ydinvoimalaitosten 

teholukemat

Suomen 
ydinvoimaloiden 
teholukemien 
tietovaranto

TARKKA, SAHA

Ydinvoimalaitostarkast
usten tietovaranto

Valmiusloki

Valmiustilannetiedon 
tietovaranto

Finri tilannetiedot

Muille viranomaisille 
jaettavien STUKin 

suositusten 
tietovaranto

Hammasröntgenlaiterekist
eri

Hammasröntgenvalvo
nnan tietovaranto

USVA

Ulkoisen säteilyn 
mittausten 
tietovaranto

TIUKU‐ annos ja 
leviämistietojen 

hallintajärjestelma

Annos ja 
leviämistietojen 
tietovaranto

RODOS laskeuma ja 
leviämisennuste

Laskeuma‐ ja 
leviämisennusteiden 

tietovaranto IKÄ tietokanta 
radionuklideista

Radionuklitietovaranto

Ohjeisto extranet

Viranomaisohjeiden 
tietovaranto

SAHA

Ydinturvallisuuden 
valvonnan 

tietovarannot

SAHA

Päivytysraporttien 
tietovaranto

SAHA

Säteilyn käytön 
valvonnan 

tietovarannot

Julkari

STUKin julkaisujen 
tietovaranto

Pro‐palvelu

Agreditoidut 
koulutusorganisaatiot‐

tietovarantoLuvasta vapautettujen 
laitteiden ja toimintojen 

rekisteri

Turvallisuusluvasta 
vapautettujen 
tietovaranto

SAHA

Turvajärjestelyjen 
tietovaranto

SAHA

Asiantuntijapalveluide
n tietovaranto

SAHA, Luonnonsäteilyn 
valvontarekisteri

Luonnonsäteilyn 
valvonnan 
tietovaranto

SONNI, VASIKKA

Kenttämittaustoiminna
ssa havaitun säteilyn 
mittaustietovaranto

Radioaktiivisten aineiden 
kaupan rekisteri

Radioaktiivisten 
aineiden kaupan ja 

valmistuksen 
tietovaranto

SAHA, RAMI työpaikkojen 
radonmittausrekisteri

Työpaikkojen 
radonmittausten 
tietovaranto

Cumulus

Kuvatietovaranto

IRRS raportit

Evaluointien 
tietovaranto

LaBr 
Spektrimittausjärjestelmä

Ulkoisen säteilyn 
spektrometristen 
mittaustietojen 
tietovaranto

n/a

Cosmos ‐projektin 
tietovaranto

NAMIT 
Laboratotioinformaatiojärj

estelmä

Ympäristönäytteiden 
radioaktiivisuusmittau
sten tietovaranto

Polarion

Vaatimustenhallinnan 
tietovaranto (YVL‐

ohjeet)

SAHA, YVL, STUKLEX

Toimintajärjestelmän 
ohjetietovaranto

Seurantarekisteri

Poikkeamat ja 
toimenpiteet 
tietovaranto

SONNI liikkuva 
mittauslaboratorio

Liikkuva 
säteilymittaustietovara

nto

ULJAS 
säteilymittausverkko

Ulkoisen säteilyn 
mittausten 
mittausdatan 
tietovaranto 
(raakadata)

useita

Laskennan ja 
simulaation 
tietovarannot

Valmiuskoulutusrekisteri

Valmiusharjoituksiin 
osallistuneiden 
henkilöiden 
tietovaranto

Polarion

Ohjeuudistuksen 
tietovaranto
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Tietovarantokokonaisuus palvelee Säteilyturvakeskuksen toimintoja Kaavio 13:n 
mukaisesti. 

 
Kaavio 13: Säteilyturvakeskuksen tietovarannot tehtävittäin 

 

Toiminnan kohteet jakautuvat tietovarantoihin Kaavio 14:n mukaisesti 

 
Kaavio 14: Säteilyturvakeskuksen tietovarannot kohteittain 
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5.5.2 Säteilyturvakeskuksen keskeiset tietovarannot 

5.5.2.1 Ilman radioaktiivisuusvalvonnan mittaustietovaranto 
tietovarannon nimi  Ilman radioaktiivisuusvalvonnan mittaustietovaranto 

järjestelmän nimi  SAHA, Ilman radioaktiivisuusvalvonta 

yleiskuvaus  Ilman radioaktiivisuusvalvonnan avulla voidaan havaita ilmassa olevia 
hyvinkin pieniä määriä keinotekoista radioaktiivisuutta 

palvelut  http://www.stuk.fi/sateily‐
ymparistossa/sateilytilanne/fi_FI/sateilytilanne/  

hyödyntäjät  STUK, kansalaiset 

laki  Asetus Säteilyturvakeskuksesta (618/1997 1§ kolmas momentti)  

tietosuojataso  Avoin data (tulossa) 

 

5.5.2.2 Ympäristönäytteiden radioaktiivisuusmittausten tietovaranto 
tietovarannon nimi  Ympäristönäytteiden radioaktiivisuusmittausten tietovaranto 

järjestelmän nimi  SAHA, LIMS laboratorioinformaatiojärjestelmä 

yleiskuvaus  Laboratorioinformaatiojärjestelmä. Ympäristönäytteiden näytetiedot ja 
radioaktiivisuuden mittaustulokset. Lisäksi tietojärjestelmä pitää sisällään 
erilaiset osaston rekisterit, mm. kemikaalit, näytteenottopaikat jne. 

palvelut  Raportit, Haut 

hyödyntäjät  STUK, Tutkijat 

laki  Asetus Säteilyturvakeskuksesta (618/1997 1§ viides momentti) 

tietosuojataso  ST IV, joissain mittauksissa on henkilötietoja 

 

5.5.2.3 Luonnonsäteilyn valvonnan tietovaranto 
tietovarannon nimi  Luonnonsäteilyn valvonnan tietovaranto 

järjestelmän nimi  SAHA, Luonnonsäteilyn valvontarekisteri 

yleiskuvaus  Tiedot kaivosten ja luohintatyömaiden radonista, rakennusmateriaalien 
radioaktiivisista aineista sekä tuhkan, veden ja muiden mahdollisten 
aineiden sisältämistä radioaktiivisista aineista 

palvelut  Raportointi 

hyödyntäjät  STUK 

laki  Asetus Säteilyturvakeskuksesta (618/1997 1§ kolmas momentti) 

tietosuojataso  ST IV, tulokset julkisia paitsi maksulliset palvelumittaukset 
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5.5.2.4 Ympäristönäytteiden tietovaranto (Pohjois-Suomi) 
tietovarannon nimi  Ympäristönäytteiden tietovaranto (Pohjois‐Suomi) 

järjestelmän nimi  SAHA, Ympäristönäyterekisteri 

yleiskuvaus  Pohjois‐Suomesta kerättyjen ympäristönäytteiden näytekohtaisia tietoja 
mm. keräykseen ja analysointiin liittyviä tietoja. 

palvelut  Raportointi 

hyödyntäjät  STUK, Tutkijat 

laki  Asetus Säteilyturvakeskuksesta (618/1997 1§ kolmas momentti) 

tietosuojataso  ST IV, tulokset julkisia paitsi maksulliset palvelumittaukset 

 

5.5.2.5 Asuntojen radonmittausten tietovaranto 
tietovarannon nimi  Asuntojen radonmittausten tietovaranto 

järjestelmän nimi  SAHA, RAMI radonmittausrekisteri 

yleiskuvaus  RAMI ‐järjestelmällä tuotetaan asuntojen radonmittausten 
palvelutoiminta pitämällä kirjaa asiakkaista, tilauksista, mittauspaikoista 
(asunnot, työpaikat), filmeistä, kertyneistä pitoisuuksista, tuloskirjeistä, 
lausunnoista ja laskuista.  Järjestelmällä ho 

palvelut  Raportit, tuloskirjeet 

hyödyntäjät  STUK, Kunnat, Asunnon omistajat 

laki  Asetus Säteilyturvakeskuksesta (618/1997 1§ kolmas momentti) 

tietosuojataso  ST IV, tulokset julkisia raportteina, joissa mittauskohde ei ole 
tunnistettava 

 

5.5.2.6 Radonmitattujen asuinrakennusten teknisten tietojen tietovaranto 
tietovarannon nimi  Radonmitattujen asuinrakennusten teknisten tietojen tietovaranto 

järjestelmän nimi  RATIKKA asuntojen mittausrekisteri 

yleiskuvaus  Sisältää radonpurkilla mitattujen asuntojen rakennusteknisiä tietoja, 
jotka mittauksen tilaaja on ilmoittanut. Ratikka‐järjestelmä korvaa 
aikaisemman ART‐tietojärjestelmän. 

palvelut  Raportit 

hyödyntäjät  STUK 

laki  Asetus Säteilyturvakeskuksesta (618/1997 1§ kolmas momentti) 

tietosuojataso  ST IV, tulokset julkisia raportteina, joissa mittauskohde ei ole 
tunnistettava 
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5.5.2.7 Juomaveden radioaktiivisuusmittausten tietovaranto 
tietovarannon nimi  Juomaveden radioaktiivisuusmittausten tietovaranto 

järjestelmän nimi  SAHA, VESI‐mittausrekisteri 

yleiskuvaus  Juomavesien luonnon radioaktiivisten aineiden pitoisuudet tallennetaan 
access‐kantoihin. Asiakaskanta toimii palvelumittauksissa, 
tutkimuskantaan tallennetaan kaivon tiedot ja muu tutkimuksiin liittyvä 
tieto. 

palvelut  Raportit, Tuloskirjeet 

hyödyntäjät  STUK, tutkimus 

laki  Asetus Säteilyturvakeskuksesta (618/1997 1§ kolmas momentti) 

tietosuojataso  ST IV, tulokset julkisia raportteina, joissa mittauskohde ei ole 
tunnistettava 

 

5.5.2.8 Ulkoisen säteilyn mittausten tietovaranto 
tietovarannon nimi  Ulkoisen säteilyn mittausten tietovaranto 

järjestelmän nimi  USVA 

yleiskuvaus  Säteilyvalvontaverkon mittausasemien annosnopeustulokset 10 minuutin 
aikaresoluutiolla 

palvelut  Tiedonkeruu 

hyödyntäjät  Muut viranomaiset (pelastus, PV, Ilmatieteen laitos). Myös suomalaiset 
näkevät tulokset STUKin www‐sivujen kautta analysoituna tietona 
(http://www.stuk.fi/sateily‐
ymparistossa/sateilytilanne/fi_FI/sateilytilanne/ ) . 

laki  Asetus Säteilyturvakeskuksesta (618/1997 1§ kolmas momentti)  

tietosuojataso  ST IV 

 

5.5.2.9 CTBT (NDC) mittausten tietovaranto 
tietovarannon nimi  CTBT (NDC) mittausten tietovaranto 

järjestelmän nimi  CTBT Ydinkoevalvonta 

yleiskuvaus  Mahdollistaa teknisluonteisesti kansainväliseen ydinkoevalvontaan 
osallistumisen. 

palvelut  Raportointi 

hyödyntäjät  STUK, CTBT 

laki  Asetus Säteilyturvakeskuksesta (618/1997 1§ ensimmäinen momentti) 
sekä Säännöstö  
(http://plus.edilex.fi/content/stuklex/fi/?open=OT1‐1,OT2‐7%20‐
%20OT2‐7) 
kohta Ydinmateriaalit, erityisesti 
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2004/20040053 

tietosuojataso  ST IV 
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5.5.2.10 Turvallisuuslupien tietovaranto 
tietovarannon nimi  Turvallisuuslupien tietovaranto 

järjestelmän nimi  SAHA, VASARA 

yleiskuvaus  (toistaiseksi) Tiedot turvallisuusluvista, luvissa mainituista toiminnoista, 
lupiin liittyvistä säteilylähteistä ja ‐laitteista, tarkastuksissa annetuista 
korjausmääräyksistä, muista kuin lupiin liittyvistä päätöksistä, 
poikkeavista tapahtumista sekä lask 

palvelut  Raportit, Luvat 

hyödyntäjät  STUK, tutkijat 

laki  Säteilylaki 592/1991, Asetus Säteilyturvakeskuksesta (618/1997 1§ toinen 
momentti) 

tietosuojataso  ST IV 

 

5.5.2.11 Ihmisten säteilyn mittaustietovaranto 
tietovarannon nimi  Ihmisten säteilyn mittaustietovaranto 

järjestelmän nimi  Ihmismittausrekisteri 

yleiskuvaus  Suorien ihmismittausten tulokset. Sisältää myös mitattujen henkilötiedot. 
Ylläpidossa noudatetaan ohjetta STUK 4.11. 

palvelut  Raportit 

hyödyntäjät  STUK, Tutkijat 

laki  Asetus Säteilyturvakeskuksesta (618/1997 1§ viides momentti) 

tietosuojataso  ST IV, sisältää henkilötietoja 

 

5.5.2.12 Radiologisen toiminnan tietovaranto 
tietovarannon nimi  Radiologisen toiminnan tietovaranto 

järjestelmän nimi  TUTKA tutkimusmäärien rekisteri 

yleiskuvaus  Tiedot radiologista toimintaa harjoittavista toiminnan harjoittajista, 
tutkimusnimikkeistä ja tutkimusmääristä 

palvelut  Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden määrien tilastointi ja 
tietojen julkaiseminen 

hyödyntäjät  STUK, STM 

laki  Asetus Säteilyturvakeskuksesta (618/1997 1§ toinen momentti) 

tietosuojataso  ST IV 

 



Keskeisten tietovarantojen arkkitehtuuri  54(100) 

 

 

 

5.5.2.13 Säteilyannosmittausten tietovaranto 
tietovarannon nimi  Säteilyannosmittausten tietovaranto 

järjestelmän nimi  AVA annosrekisteri 

yleiskuvaus  Tiedot työnantajista, työntekijöistä ja saaduista annoksista 

palvelut  Annosrekisteri extranet (tulossa), raportit 

hyödyntäjät  Valvovat viranomaiset, asiakkaat, terveystarkkailusta vastaavat lääkärit 
(työnantajien kautta tai STUKin kautta), tutkijat, UNSCEAR 

laki  Säteilylaki 34§ ja muutokset 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150677  
sekä ST‐ohje  
http://plus.edilex.fi/stuklex/fi/lainsaadanto/saannosto/ST7‐4?toc=1  
Säteilyturvakeskus antaa säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan 
turvallisuutta koskevat yleiset ohjeet, säteilyturvallisuusohjeet (ST‐
ohjeet), säteilylain (592/1991) 70 §:n 2 momentin nojalla. 
(http://plus.edilex.fi/stuklex/fi/lainsaadanto/19910592/P70M2) 

tietosuojataso  ST IV. Raportoitavat tiedot ovat yleensä julkisia. Sisältää myös 
luottamuksellisia tietoja (henkilötunnuksia), tällä hetkellä vielä jonkin 
verran kromosomianalyysi tuloksia jotka ovat arkaluontoisia 

 

5.5.2.14 Radonaltistuksen tietovaranto 
tietovarannon nimi  Radonaltistuksen tietovaranto 

järjestelmän nimi  Radon altistusrekisteri (työpaikat) 

yleiskuvaus  Tiedot työnantajista, työntekijöistä, radonpitoisuuden mittaustuloksista, 
radonaltistuksen laskennassa käytetyistä työtunneista ja lasketuista 
annoksista henkilöittäin 

palvelut  Raportit 

hyödyntäjät  STUK, tutkijat 

laki  Säteilylaki (592/1991) 

tietosuojataso  ST IV 

 

5.5.2.15 Työpaikkojen radonmittausten tietovaranto 
tietovarannon nimi  Työpaikkojen radonmittausten tietovaranto 

järjestelmän nimi  SAHA, RAMI työpaikkojen radonmittausrekisteri 

yleiskuvaus  Tiedot tavanomaisista työpaikoista ja radonmittaustuloksista 

palvelut  Raportit, Tuloskirjeet 

hyödyntäjät  STUK, Asiakkaat 

laki  Asetus Säteilyturvakeskuksesta (618/1997 1§ kolmas momentti) 

tietosuojataso  ST IV, tulokset julkisia raportteina, joissa mittauskohde ei ole 
tunnistettava 
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5.5.2.16 Muille viranomaisille jaettavien STUKin suositusten tietovaranto 
tietovarannon nimi  Muille viranomaisille jaettavien STUKin suositusten tietovaranto 

järjestelmän nimi  Finri tilannetiedot 

yleiskuvaus  Mahdollistaa tehokkaan poikkeustilatiedottamisen valmiustoiminnan 
sidosryhmille sekä sisäisen tilannekirjanpidon. 

palvelut  Valmiit suositukset  ja jakelumallit 

hyödyntäjät  Viranomaiset, Valmiusharjoituksiin osallistuvat tahot 

laki  Viranomaisohjeisto  
(http://plus.edilex.fi/content/stuklex/fi/?open=#OT1‐2) 
Ydinvoimalaitosohjeet (YVL‐ohjeet)  
(http://plus.edilex.fi/content/stuklex/fi/?open=OT1‐2,OT2‐1#OT2‐1) 
Säteilyturvallisuusohjeet (ST‐ohjeet)  
(http://plus.edilex.fi/content/stuklex/fi/?open=OT1‐2,OT2‐2#OT2‐2) 
Valmiusohjeet (VAL‐ohjeet)  
(http://plus.edilex.fi/content/stuklex/fi/?open=OT1‐2,OT2‐3#OT2‐3) 

tietosuojataso  ST IV, osa ohjeista on kansalaisille ja yrityksille 

 

5.5.2.17 STUKin julkaisujen tietovaranto 
tietovarannon nimi  STUKin julkaisujen tietovaranto 

järjestelmän nimi  Julkari 

yleiskuvaus  STUKin julkaisut 

palvelut  Julkaisut sisältöineen 

hyödyntäjät  STUK, Tutkijat 

laki  Asetus Säteilyturvakeskuksesta (618/1997 1§ kuudes ja yhdeksäs 
momentti) 

tietosuojataso  Julkinen 

 

5.5.2.18 Ydinjätteiden valvonnan tietovaranto 
tietovarannon nimi  Ydinjätteiden valvonnan tietovaranto 

järjestelmän nimi  SAHA, Ydinjätetietokanta 

yleiskuvaus  Sisältää tietoja ydinjätteiden välivarastoinnista ja säilytyksestä 

palvelut  Raportointi materiaalibalanssista (IAEA) 

hyödyntäjät  STUK,  

laki  Ydinenergialaki (11.12.1987/990 LUKU 6 Ydinjätehuolto) ja  
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870990?search%5Btype%5
D=pika&search%5Bpika%5D=ydinenergialaki#L1) 
Ydinenergia‐asetus (12.2.1988/161 LUKU 15 Valvonta118 b § 
(31.10.2013/755)) 
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1988/19880161?search%5Btype%5
D=pika&search%5Bpika%5D=ydinj%C3%A4tteiden%20kirjanpito#a31.10.
2013‐755) 

tietosuojataso  ST IV 
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5.5.2.19 Vaatimustenhallinnan tietovaranto 
tietovarannon nimi  Vaatimustenhallinnan tietovaranto (YVL‐ohjeet) 

järjestelmän nimi  Polarion 

yleiskuvaus  Tietyn kohteen vaatimusten koonti työvälineeseen, jolla vaatimuksia 
hallitaan.  

palvelut  Vaatimukset. Vaatimusten luokittelu. Vaatimusten haku hakuperustein. 
Raportointi ja koonnit. 

hyödyntäjät  Operatiivinen toiminta. Kehittäminen. Prosessit. 

laki  Perustoiminnan lakiperusteet  
Ydinenergialaki 
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870990?search%5Btype%5
D=pika&search%5Bpika%5D=ydinenergialaki#L1)  
Ydinvoimalaitosohjeet (YVL‐ohjeet)  
(http://plus.edilex.fi/content/stuklex/fi/?open=OT1‐2,OT2‐1#OT2‐1) 
Viranomaisohjeisto  
(http://plus.edilex.fi/content/stuklex/fi/?open=#OT1‐2) 

tietosuojataso  ST IV 

 

5.5.3 Haasteet ja kehityskohteet 

Suoranaisia Säteilyturvakeskuksen tietovarantoihin liittyviä kehityskohteita ei tullut 
esiin.  

Kohdealueella yleisesti nostettiin esille tilastotiedot ja niiden jakelu. Tilastokeskus on 
tilastotiedon kansallinen jakelija ja se käyttää tilastoissa kansainvälisiä luokitteluja. 
Kohdealueella olisi hyvä muodostaa käsitys siitä, miten kohdealueen tuottamat tilastot 
asemoituvat näihin. Lisäksi organisaatioilla on käytössä substanssialueen omia 
luokituksia, esimerkiksi Säteilyturvakeskus käyttää IAEA:n luokituksia. 

Tutkimustiedon hallintaan koko kohdealueella tulisi soveltaa TTA-hankkeen 9 mukaisia 
suosituksia.  

Osastoittain on meneillään rekistereiden uudistamista ja jatkuvaa kehittämistä. 
Tietokantoja on koottu ja yhdistetty (mm. Vasara yhdistää 10 tietokantaa yhden 
sovelluksen alle). Rekistereitä on päivitettävä ja uudistettava (mm. Access rekisterit). 
Vaatimustenhallinnan sovellus (Polarion alusta) mahdollistaa eri tietolähteistä ja 
kohteista peräisin olevien vaatimusten hallinnan ja tarkastushavaintojen hallinnan. Näin 
korvataan ja konvertoidaan vanhoja rekistereitä, tuetaan säädösvalmistelua, 
tarkastuksia ja valvontaa. 

 

                                                 

9 https://www.tdata.fi/tta‐ja‐yhteistyo, 
https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=26936974 
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5.5.3.1 Muiden organisaatioiden tietovarannot 

Säteilyturvakeskus hyödyntää tai voisi tulevaisuudessa hyödyntää seuraavia, muiden 
kohdealueen organisaatioiden hallinnoimia tietovarantoja. Asiaa käsiteltiin yhdessä 
työpajassa ja lista on alustava. 

Vastuutaho  Tietovaranto  Tietojärjestelmä 

THL 
Yleinen terveystiedon 
tietovaranto Omahoitopolut 

THL Sosiaali‐ ja terveysalan koodistot Koodistopalvelu 

TTL 

Syöpäsairauden vaaraa 
aiheuttaville aineille ammatissaan 
altistuneiden rekisteri ASA 

TTL Työperäisten sairauksien rekisteri TPSR 

Valvira  TLT Vaaratilannerekisteri 
Terveydenhuollon laitteet ja 
tarvikkeet (TLT) ‐rekisterit 

Valvira  TLT Kliiniset laitetutkimukset 
Terveydenhuollon laitteet ja 
tarvikkeet (TLT) ‐rekisterit 

 



Keskeisten tietovarantojen arkkitehtuuri  58(100) 

 

 

 

5.6 Sosiaali- ja terveydenhuollon osa-alue 

Terveydenhuollon tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestönterveyttä, hyvinvointia, työ- 
ja toimintakykyä ja sosiaalista turvallisuutta sekä kaventaa terveyseroja. Perustana 
ovat ehkäisevä terveydenhuolto ja hyvin toimivat, kokoväestön saatavilla olevat 
terveyspalvelut. Perusterveydenhuollolla tarkoitetaan väestön terveydentilan 
seurantaa, terveyden edistämistä ja sen osana terveysneuvontaa ja 
terveystarkastuksia, suun terveydenhuoltoa, lääkinnällistä kuntoutusta, 
työterveyshuoltoa, ympäristöterveydenhuoltoa sekä päivystystä, avosairaanhoitoa, 
kotisairaanhoitoa, kotisairaala- ja sairaalahoitoa, mielenterveystyötä ja päihdetyötä. 
Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen 
mukaisia sairauksien ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon, ensihoitoon, päivystykseen ja 
lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia terveydenhuollon palveluja. 

Sosiaalihuollolla tarkoitetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön yksilöön, 
perheen ja yhteisön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta 
edistäviä ja ylläpitäviä toimia, sosiaalipalveluja ja niihin sisältyviä tukipalveluja.  

Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän perusta on valtion tuella toteutettu kunnallinen 
sosiaali- ja terveydenhuolto. Julkisen sektorin ohella palveluja tuotetaan yksityisissä 
yrityksissä. Suomessa toimii myös laaja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kenttä, joka 
tuottaa sekä maksullisia että maksuttomia palveluja. 

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
kehittämistä ja valmistelee siihen liittyvän lainsäädännön. Sosiaali- ja 
terveysministeriön hallinnonalan virastot ja laitokset (THL, Fimea, STUK ja TTL) 
vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisista tutkimus- ja kehittämistehtävistä. 
Aluehallintovirastot ohjaavat ja valvovat kunnallista ja yksityistä sosiaali- ja 
terveydenhuoltoa ja arvioivat kuntien peruspalveluiden saatavuutta ja laatua. Ne 
myöntävät toimiluvat alueen yksityisille palveluntuottajille. Valvira ohjaa, valvoo ja 
hoitaa lupahallintoa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Fimea valvoo terveydenhuoltoon 
liittyviä lääkkeitä, veri- ja kudostuotteita sekä tuottaa lääketietoa.  

Kunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Ne voivat tuottaa 
sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut yksin tai muodostaa keskenään 
kuntayhtymiä. Kunta voi myös ostaa sosiaali- ja terveyspalveluja muilta kunnilta, 
järjestöiltä tai yksityisiltä palveluntuottajilta. Sairaanhoitopiirit järjestävät 
erikoissairaanhoidon. Jotkut erikoissairaanhoidon palvelut järjestetään 
yliopistosairaaloiden erityisvastuualueiden pohjalta. 

5.6.1 Sote -osa-alueen tietovarannot 

Osa-alueella tunnistettiin 48 tietovarantoa (Kuva 20), joista 30 määriteltiin keskeisiksi. 

Tietovarantojen sote-käytössä on useita eri näkökulmia. Tietoja käytetään mm. 

- sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa syntyvän asiakastietojen käsittelyyn 
- sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoiminnan johtamisessa 
- kliinisessä tutkimuksessa 
- lainkirjoittamisen tukena 
- sote-suunnittelussa 
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Kuva 20: Sote -osa-alueen tietovarantokartta 

Omia hallinnoitavia tietovarantoja sote-osa-alueella ei ole, vaan 
tietojärjestelmäkokonaisuus koostuu pääosin THL:n, Valviran, Fimean, Kelan, 
Apteekkien ja palveluntarjoajien tietovarannoista. Kaavio 15 kuvaa sote-tietovarantojen 
tuottajien jakauman.  

 
Kaavio 15: Sote-tietovarantojen tuottajat 

Apteekit, 1 Duodecim, 1

Fimea, 3
Häke, 1

Kela, 7

Kuntaliitto, 2

Palvelunantajat, 5

Potilasvahinkolau
takunta, 1

THL, 13

Tiehallinto, 1

Tilastokeskus, 2

useita, 1

Valvira, 8

VRK, 2

Sote‐tietovarantojen tuottajat

Säihke (MS Excel)

Apteekkirekisteri
Säihke (iRis, 

Erityisluparekisteri)

Lääketietokanta

Kurre

Lääkekulutuksen 
tietokanta

(tietopalvelu)

Väestö‐tilastot

(tietopalvelu)

Terveys‐tilastot

Digiroad

Suomen tie‐ ja 
katuverkoston 
tietovaranto

(tietopalvelu)

Kuntaliiton tilastot

(tietopalvelu)

Kuntaliiton julkaisut

Terveysportti

Hoitotyön ohjeistuksen 
tietovaranto

(tietopalvelu)

Potilasvahinkolautakun
nan rekisterit

HaiPro

Vaaratapahtumien 
rekisteri

Sote‐raportit ja ‐tilastot

Alueellisen 
raportoinnin ja 
tilastoinnin 
tietovaranto

Apteekkijärjestelmä

Apteekkien 
tietovaranto

Potilastietojärjestelmä, 
Asiakastietojärjestelmä

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 

alueellinen 
tietovaranto

Asiakastietojärjestelmä

Sosiaalihuollon 
yksityisen 

palveluntuottajan 
asiakastietovaranto

Potilastietojärjestelmä

Terveydenhuollon 
yksityisen 

palvelutuottajan 
tietovaranto

Väestötietojärjestelmä

Valtakunnallinen 
henkilötietojen 
tietovaranton/a

Biopankit 

KanTa potilastiedon arkisto

Valtakunnallinen 
terveydenhuollon 
potilastietovaranto

Hätäkeskustietojärjestelm
ä

Hätätilanteiden ja 
tehtävien tietovaranto

Kansalaisen 
tiedonhallintapalvelu

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 

tiedonhallintapalvelu

Reseptikeskus, 
Reseptiarkisto

Valtakunnallinen 
lääkemääräysten 
tietovaranto

KanSa sosiaaliarkisto

Valtakunnallinen 
sosiaalihuollon 
asiaskastiedon 
tietovaranto KanTa potilastiedon arkisto 

(Kvarkki)

Valtakunnallinen 
kuvantamisen 
tietovaranto

Omahoitopolut

Yleinen terveystiedon 
tietovaranto

Lääketietokanta

Valtakunnallinen 
lääkkeiden 
tietovaranto

Vartti

Varmennerekisteri

TOPI

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 
toimipaikkarekisteri

Amor

Erikoissairaanhoidon 
hoitoonpääsy ‐tilasto

Koodistopalvelu

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 
organisaatioiden 

rekisteri

SOTKAnet

Tilasto‐ ja 
indikaattoripankki

Koodistopalvelu

Sosiaali‐ ja terveysalan 
koodistot

AvoHILMO

Perusterveydenhuollo
n avohoidon 
palvelutiedot

Fineli

Keskeisimpien 
elintarvikkeiden tiedot

n/a

Biopankin julkinen 
saatavuustietokanta

Palveluhakemisto

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 
palveluhakemisto

Palveluvaaka

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 

palveluiden 
vertailupalvelu

HILMO

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 

hoitoilmoitusrekisteri

n/a

Tartuntatautirekisteri

Terveydenhuollon laitteet 
ja tarvikkeet (TLT) ‐

rekisterit

TLT 
Vaaratilannerekisteri

Dynasty

Biopankkirekisteri

Valveri

Yksityiset sote‐
palveluntuottajat

Dynasty

Lupa toimia 
oikeuslääkärin 

sijaisena

Terhikki

Terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden 

keskusrekisteri

Terhikki

Rooli‐ ja 
attribuuttipalvelu

JulkiTerhikki

Terveydenhuollo 
ammattihenkilöiden 

tietopalvelu

Suosikki

Sosiaalihuollon 
ammattihenkilörekiste

ri

Selite

organisaatio

Fimea

Apteekit

Palvelunantajat

Kela

AVI TS

STM YTH

STM Sote

STM TS

STUK

THL

TTL

Valvira

keskeisyys

on yhtä suuri kuin 
keskeinen

(KanTa)

Omien terveys‐ ja 
hyvinvointitietojen 
halllinta‐alusta
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5.6.2 Sote -osa-alueen keskeiset tietovarannot 

 

 Tietovaranto Toteuttava järjestelmä Kuvaus Vastuu 

1 Apteekkirekisteri Säihke (MS Excel) Apteekkilupien tiedot  
Apteekkien perustiedot, apteekkarin perustiedot, apteekin 
hoitajien perustiedot, tulevan apteekkarin tiedot (kun 
apteekkarin vaihdos kesken).

Fimea

2 Lääketietokanta Säihke (iRis, 
Erityisluparekisteri) 

Ajantasalla oleva rekisteri myyntiluvallisistä ja 
erityisluvallisista lääkevalmisteista (ihmis ja eläinlääkkeet). 
Sisältää myös valmisteiden koostumustiedot sekä SPC ja PL 
tiedostot (pakkausselosteet ja merkinnät). 

Fimea

3 Alueellisen raportoinnin ja 
tilastoinnin tietovaranto 

Sote-raportit ja -tilastot Tietovaranto, joka koostuu alueellisen tarpeen mukaisista 
raportoinnissa, tilastoinnissa tai tutkimuksessa tarvittavista 
tiedoista

Palvelunantajat

4 Sosiaali- ja 
terveydenhuollon alueellinen 
tietovaranto 

Potilastietojärjestelmä, 
Asiakastietojärjestelmä 

Tietovaranto, joka koostuu sote-alueen asiakas- ja 
potilastiedoista ja joka kytkeytyy valtakunnalliseen 
asiakastiedon sekä potilastiedon arkistoon. 

Palvelunantajat

5 Sosiaalihuollon yksityisen 
palveluntuottajan 
asiakastietovaranto 

Asiakastietojärjestelmä Sosiaalihuollon yksityisten palveluntuottajien tietovaranto, 
jota tarvitaan kun tuottaja ei toimi julkisen palvelujärjestäjän 
alla. Myös yksityisellä palveluntuottajalla on velvollisuus 
liittyä valtakunnallisen asiakastietovarannon käyttäjäksi. 

Palvelunantajat

6 Terveydenhuollon yksityisen 
palvelutuottajan tietovaranto 

Potilastietojärjestelmä Terveydenhuollon yksityisten palveluntuottajien tietovaranto, 
jota tarvitaan kun tuottaja ei toimi julkisen palvelujärjestäjän 
alla. Myös yksityisellä palveluntuottajalla on velvollisuus 
liittyä valtakunnallisen potilastietovarannon käyttäjäksi. 

Palvelunantajat

7 Biopankit n/a Tietovaranto, johon kootaan, kerätään ja jossa säilytetään 
näytteitä ja niihin liittyvää tietoa tulevaa biopankkitutkimusta 
varten 

useita

8 Valtakunnallinen 
terveydenhuollon 
potilastietovaranto 

KanTa potilastiedon 
arkisto 

Tietovaranto, joka koostuu terveydenhuollon 
potilasasiakirjoista. Terveydenhuollon valtakunnallinen 
potilastietovaranto on toteutettu valtakunnallisena palveluna. 
Potilasasiakirjojen rekisterinpitäjä on terveydenhuollon 
palvelunantaja. 

Kela

9 Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
tiedonhallintapalvelu 

Kansalaisen 
tiedonhallintapalvelu 

Potilaan keskeisten terveystietojen ja sosiaalihuollon 
asiakkaan keskeisten asiakastietojen koosteiden 
muodostamiseen ja hakuun sekä suostumustenhallintaan ja 
muiden tahdonilmaisujen hallintaan tarkoitettu 
tietojärjestelmä 

Kela 

10 Valtakunnallinen 
lääkemääräysten 
tietovaranto 

Reseptikeskus, 
Reseptiarkisto 

Tietovaranto, joka koostuu terveydenhuollon 
potilasasiakirjoista sekä erilaisista potilastietojen koosteista 
ja ylläpidettävistä asiakirjoista. Terveydenhuollon 
valtakunnallinen potilastietovaranto on toteutettu 
valtakunnallisena palveluna. Potilasasiakirjojen 
rekisterinpitäjä on terveydenhuollon palvelunantaja. 

Kela 

11 Valtakunnallinen 
sosiaalihuollon 
asiaskastiedon tietovaranto 

KanSa sosiaalihuollon 
asiakastiedon arkisto 

Tietovaranto, joka koostuu sosiaalihuollon 
asiakasasiakirjoista ja niiden käsittelyn yhteydessä 
muodostuvista hallinnollisista asiakirjoista (kuten asia-
asiakirja). Sosiaalihuollon valtakunnallinen 
asiakastietovaranto on toteutettu valtakunnallisena palveluna 
ja on viranomaisen hallinnoima. Asiakastietovarannossa 
olevien asiakasasiakirjojen rekisterinpitäjä on sosiaalihuollon 
palvelunantaja. 

Kela 

12 Valtakunnallinen 
kuvantamisen tietovaranto 

KanTa potilastiedon 
arkisto (Kvarkki) 

Kuvantamistulosten arkistointia ja hakutoimintoja toteutettava 
tietovaranto 

Kela 

13 Omien terveys- ja 
hyvinvointitietojen hallinta-
alusta  

(KanTa) Kansallinen alusta, joka mahdollistaa asiakkaan omia tietoja 
tuottavien ja hyödyntävien palvelujen ja sovellusten 
kehittämisen ja hyödyntämisen eri päätelaitteilla (mm. 
mobiililaitteet) käytettävissä omahoitosovelluksissa. 
Toteutuksessa hyödynnetään tietoturvallisesti KanTa-
palveluita ja avoimia rajapintoja. 

Kela 

14 Yleinen terveystiedon 
tietovaranto 

Omahoitopolut Luotettavaa tieto terveydestä THL 

15 Valtakunnallinen lääkkeiden 
tietovaranto 

Lääketietokanta Tietovaranto, joka sisältää lääkkeen määräämisen ja 
toimittamisen kannalta tarpeelliset tiedot lääkkeestä, sen 
hinnasta ja korvattavuudesta, keskenään vaihtokelpoisista 

Kela 
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lääkevalmisteista sekä korvattavista perusvoiteista ja 
kliinisistä ravintovalmisteista. 

16 Varmennerekisteri Vartti Tietovaranto, joka sisältää tiedon mm. sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöille myönnetyistä 
varmenteista. Tietovaranto on valtakunnallinen. 

VRK 

17 Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
toimipaikkarekisteri 

TOPI Rekisteri laitos-, asumis- ja kotihoitopalvelujen tuottajista. 
TOPI-rekisterissä on niiden palveluntuottajien tiedot, jotka 
toimittavat  THL:ään Hilmo-tietoja eli tuottavat laitos- ja 
asumispalvelua ja kotihoitoa. 
HILMO hoitoilmoitusjärjestelmän tietovaranto 

THL 

18 Erikoissairaanhoidon 
hoitoonpääsy -tilasto 

Amor Erikoissairaanhoidon jonotilanteen seuranta. THL 

19 Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
organisaatioiden rekisteri 

Koodistopalvelu Rekisteri julkisista ja yksityisistä terveydenhuollon 
palveluntuottajista, jatkossa myös sosiaalitoimi. 
Sote-organisaatiotiedon jakelu koodisto-palvelusta mm. 
KanTa-palveluita ja eReseptiä varten, organisaation yksilöinti 
OID-tunnuksella. 

THL 

20 Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet Indikaattoripankki SOTKAnet tarjoaa kaikista Suomen 
kunnista viimeisimpään voimassa olevaan kuntajakoon 
perustuen keskeisiä väestön hyvinvointia ja terveyttä 
koskevia tietoja vuodesta 1990 alkaen. SOTKAnetin avulla 
käyttäjä voi hakea sosiaali- ja terveysa 

THL 

21 Sosiaali- ja terveysalan 
koodistot 

Koodistopalvelu Tietovaranto, joka koostuu luokituksista, koodistoista ja 
asiakirjarakenteista, joita käytetään sosiaalihuollon 
asiakastietojärjestelmissä tai valtakunnallisissa 
tietojärjestelmissä. 

THL 

22 Perusterveydenhuollon 
avohoidon palvelutiedot 

AvoHILMO AvoHILMO-rekisterin avulla toiminnan sisällöstä saadaan 
valtakunnallisesti yhdenmukaista tietoa 
perusterveydenhuollon avohoidon palvelujen saatavuudesta, 
sisällöstä ja palvelujen käyttäjistä. 

THL 

23 Keskeisimpien 
elintarvikkeiden tiedot 

Fineli Elintarvikkeiden kansallisen koostumustietopankki. Tietoja 
keskeisimmistä suomessa käytetyistä elintarvikkeista ja 
niiden kemiallisesta koostumuksesta ravitsemuksen 
kannalta. 

THL 

24 Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
palveluhakemisto 

Palveluhakemisto Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhakemisto THL 

25 Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
palveluiden vertailupalvelu 

Palveluvaaka Palveluvaaka.fi-verkkopalvelu tarjoaa tiedon kaikista 
terveyden- ja hyvinvoinnin palveluntarjoajista ja heidän 
palveluista 

THL 

26 Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
hoitoilmoitusrekisteri 

HILMO Hoitoilmoitusjärjestelmässä kerätään tiedot vuoden aikana 
erikoissairaanhoidossa tuotetuista poliklinikkakäynneistä, 
sosiaali- ja terveydenhuollon päättyneistä hoitojaksoista sekä 

poikkileikkausaineisto 31.12 hoidossa olleista asiakkaista. 

THL 

27 Tartuntatautirekisteri n/a Laboratoriot tekevät ilmoitukset tartuntatautirekisteriin noin 
70 nimetyn taudinaiheuttajamikrobin löydöksistä sekä 
kaikista verestä ja selkäydinnesteestä tehdyistä löydöksistä. 
Lääkärit tekevät ilmoituksen yleisvaarallisista ja 
ilmoitettavista tautitapauksista lukuun ottamatta eräitä 
tauteja, joissa lääkärit on vapautettu ilmoittamisesta. 

THL 

28 Yksityiset sote-
palveluntuottajat 

Valveri Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ja 
aluehallintovirastot pitävät yhdessä valtakunnallista 
tietojärjestelmää yksityisestä terveydenhuollosta annetussa 
laissa (152/1990) ja yksityisten sosiaalipalvelujen 
valvonnasta annetussa laissa (922/20 

Valvira 

29 Terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden 
keskusrekisteri 

Terhikki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto pitää 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun 
lain (669/2008) mukaisten valvontatehtävien hoitamiseksi. 

Valvira 

30 Sosiaalihuollon 
ammattihenkilö-rekisteri 

Suosikki Tietovaranto, joka koostuu sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
ja heidän voimassa olevista ammattioikeustiedoistaan.  

Valvira 

 

Taulukko 1: sote -osa-alueen keskeiset tietovarannot 
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5.6.3 Haasteet ja kehityskohteet 

a) Sosiaalihuollon kansallisten tietovarantojen käyttöönotto (KanSa sosiaalihuollon 
arkisto, Kansalaisen tiedonhallintapalvelu, Suosikki) 

b) omien hyvinvointi- ja terveystietojen alusta  
(http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1900412) 

c) tietojohtaminen  
(http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1900412) 

Raportti Synnytyspäivystyksen ja erikoissairaanhoidon saavutettavuudesta 10 on hyvä 
esimerkki sote-tiedon käytöstä lainsäädännön ja sote-suunnittelun tukena. Raportissa 
on tarkasteltavien kohteiden paikkatietoihin yhdistetty tieto tiestöstä ja sen 
ominaisuuksista sekä asiakkaiden sijainnista ja väestörakenteesta sekä tarvittavat 
ennusteet. Tiedon käsittelyssä on käytetty erilaisia algoritmeja. Hyödyntämällä laaja-
alaisesti erilaisia tietovarantoja ja käsittelemällä niitä Big data analytiikan keinoin, 
voidaan tiedolla luoda todellista vaikuttavuutta. THL nostikin omalta osaltaan ajatuksen 
data-analytiikan supertietovarannon tarjoamisesta. Siinä olisi tekninen kyvykkyys 
monipuoliseen data-analytiikkaan. Lisäksi on todettu, että data-analytiikan osaamisen 
kehittämistä kaivataan koko kohdealueella. 

 

5.7 Ympäristöterveydenhuollon osa-alue (YTH) 

Yksilön ja elinympäristön terveydensuojelua kutsutaan ympäristöterveydenhuolloksi. 
Tavoitteena on ihmisten ja eläinten suojeleminen elinympäristössä vaikuttavilta 
haitallisilta tekijöiltä.  

Vastuu ympäristöterveydenhuoltoon ohjauksesta ja johdosta on jaettu sosiaali- ja 
terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sekä maa- ja 
metsätalousministeriön (MMM) kesken. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 
(Valvira), Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Elintarviketurvallisuusvirasto 
(Evira) ohjaavat lainsäädännön toimeenpanoa ja valvontaa valtakunnallisesti. 

Aluehallintoviranomaiset ohjaavat ja valvovat ympäristöterveydenhuollon toimintaa 
alueellaan olevissa kunnissa. Kunnilla on päävastuu ympäristöterveydenhuollon 
lainsäädännön ja valvonnan toimeenpanosta omilla alueillaan Kunnan vastuulla olevat 
ympäristöterveydenhuollon tehtävät ovat:  

elintarvikevalvonta, terveydensuojelu, tupakkavalvonta, kuluttajaturvallisuus, 
eläinlääkintähuolto, yleinen ympäristöterveyshaittojen arviointi ja ympäristöterveyden 
erityistilanteisiin varautuminen. 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) ja Säteilyturvakeskus (STUK) tukevat valtion ja 
kuntien ympäristöterveydenhuoltoon liittyvää valvontaa tutkimus- ja 
kehittämistoiminnalla. 

 

 

                                                 
10 https://www.julkari.fi/handle/10024/112365 
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5.7.1 Ympäristöterveydenhuolto -osa-alueen tietovarannot 

Osa-alueella tunnistettiin 33 tietovarantoa (Kuva 21), joista 5 määriteltiin keskeisiksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 21: Ympäristöterveydenhuollon tietovarantokartta 

Ympäristöterveydenhuollon vastuulla olevia tietovarantoja on Ympäristöterveyden-
huollon valvontayksikkörekisteri, Suunnitelmallisen valvonnan toteutumistiedot, Vesi- ja 
elintarvikevalvonnan laboratoriotiedot sekä Sisäilmavalvonnan laboratoriotiedot. 
Tietojärjestelmä-kokonaisuus koostuu pääosin Eviran, Valviran ja 
Säteilyturvakeskuksen sekä muiden toimijoiden tietovarannoista. Kaavio 16 kuvaa 
ympäristöterveydenhuollon tietovarantojen tuottajien jakauman.  

 
Kaavio 16: Ympäristöterveydenhuollon tietovarantojen tuottajat 

Ilmatieteenlait
os, 1Maanmittausl

aitos, 1

STM YTH, 4

STUK, 3

SYKE, 2

THL, 1
THL, TTL, SYKE, 

1Tukes, 2
Tulli, 1

Valvira, 6

Evira, 6

Patentti‐ ja 
rekisterihallitu

s, 
Verohallinto, 1

Päivittäistavar
akaupat, 1

VRK, 2

YTH 
valvontayksikö

t, 1

YTH tietovarantojen tuottajat

Väestötietojärjestelmä

Valtakunnallinen 
henkilötietojen 
tietovaranto

YHTI

Vesi‐ ja 
elintarvikevalvonnan 
laboratoriotiedot

YHTI

Sisäilmavalvonnan 
laboratoriotiedot

RYMY

Elintarvike‐ ja 
vesivälitteiset 

ruokamyrkytykset ja 
epidemiat

n/a

Eläinten ja 
eläintuotteiden vienti‐ 

ja tuontitiedot

OIVA

Oiva‐valvontatiedot

valvontayksiköiden 
järjestelmät

Valvontayksikkökohtai
set valvontatiedot ja ‐

suunnitelmat

VYHA

Suunnitelmallisen 
valvonnan 

toteutuminen

PTY Päivittäistavarakauppa 
ry

Päivittäistavarakaupan 
omavalvonnan tiedot

ELMO

Eviran laboratorio‐ ja 
valvontajärjestelmä

YTJ

Yritystietojärjestelmä

RHR

Rakennus‐ ja 
huoneistorekisteri

n/a

Elintarvikehygienian 
osaaminen

KTJ

Kiinteistötietojärjestel
mä

KUTI

Elintarviketurvallisuud
en valvontakohteet ja 

valvontatiedot

YHTI

Tupakkavalvonta ja 
terveydensuojelu

YHTI

Kuluttajatuotteiden ja ‐
palveluiden 
turvallisuus

RAMI 
radonmittausrekisteri

Asuntojen 
radonmittausten 
tietovaranto

VESI‐mittausrekisteri

Juomaveden 
radioaktiivisuusmittaus

ten tietovaranto Luonnonsäteilyn 
valvontarekisteri

Luonnonsäteilyn 
valvonnan tietovaranto

YHTI 
Ympäristöterveydenhuollo
n kohdetietojärjestelmä

Ympäristöterveydenhu
ollon kohde‐ ja 
valvontatiedot

OSTI 
Osaamistestausjärjestelmä

Osaamistestausrekister
i

TURRE

Tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntiluparek

isteri

ALLU

Alkoholielinkeinorekist
eri

JulkiTurre

Julkinen 
tupakkatuotteiden 
myyntiluparekisteri

n/a

Ympäristöstä 
aiheutuvien 

terveyshaittojen 
arvionti

n/a

Altistumistietojen 
seurantatietokanta

Vesihuollon 
tietojärjestelmä

Vesihuollon 
tietojärjestelmä

VYHA 
Ympäristöterveydenhuollo
n valvontayksikkörekisteri

Ympäristöterveydenhu
ollon valvontayksiköt

KETU

Kemikaalituoterekisteri

LIMS

Tullilaboratorion tiedot

n/a

Sisä‐ ja rannikkovesien 
ympäristömyrkkyjen 

seuranta

ilmanlaatu.fi

Ilmanlaatuportaali

Selite

organisaatio

Fimea

Evira

Apteekit

Palvelunantajat

Kela

AVI TS

STM YTH

STM Sote

STM TS

STUK

THL

TTL

Valvira

keskeisyys

on yhtä suuri kuin 
keskeinen
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5.7.2 Ympäristöterveydenhuollon osa-alueen keskeiset tietovarannot 

 

 Tietovaranto Toteuttava järjestelmä Kuvaus Vastuu 

1 Ympäristöterveydenhuollon 
valvontayksiköt 

VYHA Ympäristö-
terveydenhuollon 
valvontayksikkörekisteri 

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksiöiden yhteystiedot, 
toimialuetiedot, resurssitiedot 

STM YTH 

2 Suunnitelmallisen valvonnan 
toteutuminen 

VYHA Suunnitelmallisen valvonnan raportit STM YTH 

3 Sisäilmavalvonnan 
laboratoriotiedot 

YHTI Sisäilmavalvonnan laboratoriotiedot STM YTH 

4 Vesi- ja elintarvikevalvonnan 
laboratoriotiedot 

YHTI Vesi- ja elintarvikevalvonnan laboratoriotiedot STM YTH 

5 Ympäristöterveydenhuollon 
kohde- ja valvontatiedot 

YHTI 
Ympäristöterveydenhuo
llon 
kohdetietojärjestelmä 

Kuntien suorittaman ympäristöterveydenhuollon 
tietojärjestelmä, jossa suunnitellut ja suoritetut 
valvontatoimenpiteet, muut valvontatiedot sekä 
valvontatukimustulokset. Sisältää myös valvonnan kohteet 
(toimijat, toimipaikat, toiminnat). 

Valvira 

Taulukko 2: Ympäristöterveydenhuollon osa-alueen keskeiset tietovarannot 

5.7.3 Haasteet ja kehityskohteet 

VATI-hanke: Valtakunnallisen ympäristöterveydenhuollon keskitetyn tietovaraston 
yhteyteen tulisi rakentaa kaikkien ympäristöterveydenhuollon viranomaisten käyttöön 
tarkoitettu käyttöliittymä tietojen syöttämiseen, hallinnointiin ja raportointiin; korvaa mm. 
nykyiset toimimattomat kuntavalvontajärjestelmät. Samassa yhteydessä selkeytetään 
ympäristöterveydenhuollon järjestelmien hallintamallia, minkä tuloksena 
muutostenhallinta sujuvoituu ja tehostuu vapauttaen resursseja systemaattiseen 
riskinarviointiin ja sen pohjalta riskiperustein kohdistettuun valvontatyöhön. 
Päällekkäinen työ poistuu. Keskitettyä käyttöliittymäratkaisua pystytään kehittämään 
helpommin yhdessä koko valvontasektorin tarpeisiin, sekä lisäämään valvonnan 
läpinäkyvyyttä ja tiedon yhteiskäyttöisyyttä viranomais-, yritys- ja kansalaispalveluina. 

Hanke lisää ympäristöterveydenhuollon tuottavuutta, valvonnan vaikuttavuutta sekä 
valvonnan suunnittelun, ohjauksen, toteutuksen ja arvioinnin laatua paikallis-, alue- ja 
keskushallinnossa toiminnan kehittämisen, prosessien yhtenäistämisen ja 
tehostamisen kautta. 

5.7.3.1 Muiden organisaatioiden tietovarannot 

Ympäristöterveydenhuolto hyödyntää tai voisi tulevaisuudessa hyödyntää seuraavia, 
muiden kohdealueen organisaatioiden hallinnoimia tietovarantoja.  

Vastuutaho  Tietovaranto  Tietojärjestelmä 

Valvira  Osaamistestausjärjestelmä  Osti 

STUK  Luonnonsäteilyn valvonnan tietovaranto  Luonnonsäteilyn 
valvontarekisteri 

STUK  Asuntojen radonmittausten tietovaranto  RAMI radonmittausrekisteri 

STUK  Juomaveden radioaktiivisuusmittausten 
tietovaranto 

VESI‐mittausrekisteri 
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5.8 Työsuojelun osa-alue 

Työsuojelun tarkoituksena on ehkäistä, vähentää ja poistaatyössä ja työoloista 
aiheutuvia tapaturmia, ammattitauteja sekä terveydelle haitallista fyysistä ja psyykkistä 
kuormitusta. Työsuojelu- ja työhyvinvointipolitiikalla halutaan muun muassa 

- vähentää sairauspoissaoloja 
- vähentää pysyvän työkyvyttömyyden riskiä 
- kehittää työoloja sekä 
- pitää yllä työ- ja toimintakykyä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee ja kehittää työsuojelun lainsäädäntöä ja 
työsuojelupolitiikkaa sekä vastaa työsuojelun kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi 
ministeriö ohjaa aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueita. Työsuojelun 
vastuualueet huolehtivat työsuojelun alueellisesta valvonnasta ja ohjauksesta. Sosiaali- 
ja terveysministeriön työsuojeluosasto ja työsuojelun vastuualueet muodostavat 
yhdessä Suomen työsuojeluhallinnon. 

AVIn työsuojelun vastuualueilla on neljä tehtävää: 

- vastaavat asiakas- ja viranomaisaloitteisesta työsuojeluvalvonnasta 
- selvittävät vakavien työtapaturmien, ammattitautien ja työperäisten sairauksien 

syitä sekä toimivat niiden ehkäisemiseksi 
- suorittavat tuotevalvontaa 
- osallistuvat työrikosten käsittelyyn. 

Työsuojeluhallinnon tärkein tehtävä on valvoa työsuojelua koskevien säännösten ja 
määräyksien noudattamista. Valvontaa toteutetaan pääasiassa työpaikoilla tehtävin 
tarkastuksin, muita toimenpiteitä ovat esimerkiksi lupien myöntäminen, valvontakyselyt 
ja lausuntojen antaminen viranomaisille. 

Valvonnan lisäksi työsuojeluhallinto antaa ohjeita ja neuvoja työn terveyteen ja 
turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi se tekee 
työsuojeluasioissa tiivistä yhteistyötä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa. 

5.8.1 Työsuojelu -osa-alueen tietovarannot 

Valtimo-hanke toteutettiin vuosina 2008 - 2014. Sen keskeinen lopputuotos on Vera - 
tietojärjestelmä. Tietojärjestelmä nimettiin suomalaisen työsuojelun uranuurtajan Vera 
Hjeltin (1857 - 1947) mukaan.  

Vera-tietojärjestelmä koostuu neljästä tietojärjestelmästä: Vera valvonta, Vera 
raportointi, Vera hallinnollinen valmistelu (hava) ja Vera asiointi. Valtimo-hanke tuotti 
Veran lisäksi työsuojeluviranomaisen tarkastuskertomusmallit ja muut asiakirjamallit 
suomeksi ja ruotsiksi sekä sähköisiä ilmoituslomakkeita työnantajille. 
Työsuojeluviranomaisen käytössä olevien substanssitietojärjestelmien määrä väheni. 

Meneillään olevia kehityshankkeita: 

- Asbestityöluparekisteriin on tulossa www-palvelu 
- Rakennustyömaiden alkamisrekisterin pilotti on loppumassa. 

Ilmoitus alkavasta rakennustyömaasta siirtyy Veraan ja muodostaa siellä 
määräaikaisen valvontakohteen. 

- Asbestityön alkamisilmoitukset yritetään saada ensi vuoden alusta käyttöön 
- Tulossa sähköistetty ilmoitus nuorten työntekijöiden osallistumisesta vaarallisiin 

töihin 
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Osa-alueella tunnistettiin 21 tietovarantoa, joista 13 määriteltiin keskeisiksi. 

TS‐Net, tyosuojelu.fi

Työsuojelun ohjeistus

(tietopalvelu)

Työnantaja‐ ja 
toimipaikkatiedot

(tietopalvelu)

Kuntien ja valtion 
työnantaja‐ ja 

toimipaikkatiedot

Vera

Työnantaja‐ ja 
toimipaikkatiedot

Octet

Ajo‐ ja lepoaikojen 
valvonta

www‐tietopalvelu

Asbestilupa‐
tietopalvelu

finlex.fi

Työehtosopimusten 
tietopalvelu

TEPSI www‐tietopalvelu

Työhyvinvoinnin 
hyvien käytäntöjen 

tietopankki

n/a

Ulkomaalaisten 
työnantajien työn 
aloitusilmoitusten 

tietovaranto

Vera

Työsuojeluvalvonnan 
tarkastuskertomukset

Panostajarekisteri

Panostajaluvat

USPA (TS‐Diaari)

Työsuojelun 
asianhallinnan diaari

Asbestiluparekisteri

Rekisteri asbestiluvista

Vera

Asiakasaloitteiset 
valvontapyynnöt

Vera

Työolosuhdemittarit

n/a

Työnantajatietojen 
tietovaranto

Vera

Työsuojelun ohjauksen 
tietovarannot

Työsuojeluhenkilörekisteri

Rekisteri 
työsuojeluhenkilöistä

Santra

Työsuojelun 
kehittämisen 
tietovarannot

Työtapaturmat 
Tilastojulkaisu

Työtapaturma‐ ja 
ammattitautitilasto

Työehtosopimukset / Apex

Työehtosopimusten 
tietovaranto

Selite

organisaatio

Fimea

Apteekit

Palvelunantajat

Kela

AVI TS

STM YTH

STM Sote

STM TS

STUK

THL

TTL

Valvira

keskeisyys

on yhtä suuri kuin 
keskeinen

 

Kuva 22: Työsuojelu osa-alueen tietovarantokartta 

Suurin osa tietovarannoista on Työsuojelun osa-alueen tai Aluehallintovirastojen 
työsuojelun vastuualueen vastuulla. Kaavio 17 kuvaa työsuojelun tietovarantojen 
tuottajien jakauman.  

 

 
Kaavio 17: Työsuojelun tietovarantojen jakauma 

AVI Työsuojelu, 
10

Työsuojelu, 6

Työsuojelu / TTL, 
1

TEM, 1

Tilastokeskus, 1

TTK 
Työturvallisuuske

skus, 1

TVL 
Tapaturmavakuut
uslaitosten liitto, 

1

Työsuojelun tietovarantojen tuotttajat
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5.8.2 Työsuojelun osa-alueen keskeiset tietovarannot 
 Tietovaranto Toteuttava järjestelmä Kuvaus Vastuu 

1 Työsuojelun ohjeistus TS-Net, tyosuojelu.fi Työsuojelun valvontaohjeet Työsuojelu 
2 Työnantaja- ja 

toimipaikkatiedot 
Vera koottu ja täydennetty mm. tilastokeskuksen ja AVIen tiedoista AVI Työsuojelu 

3 Työsuojeluvalvonnan 
tarkastuskertomukset 

Vera Vera on tarkastajien työväline ja sen lisäksi siihen kertyvän 
tiedon ja raportointivälineiden avulla suunnitellaan 
työsuojeluvalvontaa.  
Vera-tietojärjestelmässä tehdään tarkastuskertomukset, 
joista saadaan rakenteisesti kattavat tiedot 
tarkastustoiminnasta. 

AVI Työsuojelu 

4 Panostajaluvat Panostajarekisteri Rekisterissä on tiedot Suomessa voimassaolevista 
panostajaluvista. Viranomaisen käytössä oleva 
henkilörekisteri Henkilötietolaki 6, 7 ja 8 §, Panostajalaki 3 § 

AVI Työsuojelu 

5 Työsuojelun asianhallinnan 
diaari 

USPA (TS-Diaari)  Asianhallinta- ja käsittelyjärjestmä, Avien yhteinen. AVI Työsuojelu 

6 Rekisteri asbestiluvista Asbestiluparekisteri Asbestipurkutyövaltuutukset AVI Työsuojelu 
7 Asiakasaloitteiset 

valvontapyynnöt 
Vera  Viranomaisen käytössä oleva tietovaranto, TS ValvL 10 § AVI Työsuojelu 

8 Työolosuhdemittarit Vera  Työolosuhteiden valvonnan työkalut. AVI Työsuojelu 

9 Työsuojelun ohjauksen 
tietovarannot 

Vera Työsuojelun ohjauksen tietovaranto sisältää 1) 
tulosohjaukseen liittyvät asiakirjat ja 2) valvonnan 
ohjaukseen liittyvät asiakirjat sekä 3) tietoa työsuojelusta. 

Työsuojelu 

10 Rekisteri 
työsuojeluhenkilöistä 

Työsuojeluhenkilörekist
eri 

Työsuojeluhenkilörekisteri on sosiaali- ja terveysministeriön 
hallinnoima ja Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämä rekisteri, 
johon tallennetaan työpaikkojen 
työsuojeluyhteistoimintahenkilöstön yhteystietoja. Laki 
Työsuojeluhenkilörekisteristä. 

TTK 
Työturvallisuus-
keskus 

11 Työsuojelun kehittämisen 
tietovarannot 

Santra Työsuojeluosastolla seurataan systemaattisesti ja kootusti 
keskeisiä työsuojelun tilaa kuvaavia tilastoja 
(tilastoindikaattorit). 
Näitä hyödynnetään työsuojeluosaston toiminnan 
suunnittelussa. 

Työsuojelu 

12 Työtapaturma- ja 
ammattitautitilasto 

Työtapaturmat 
Tilastojulkaisu 

Vakuutuslaitosten tehtävänä on pitää tapaturmavakuutuslain 
64 §:ssä tarkoitettua tilastoa työtapaturmista ja 
ammattitaudeista sekä huolehtia muista tilastonpitoon 
liittyvistä tehtävistä. TVL on näin ollen virallinen 
työtapaturma- ja ammattitautitilaston pitäjä. 

TVL Tapaturma-
vakuutus-
laitosten liitto 

13 Työehtosopimusten 
tietovaranto 

Työehtosopimukset / 
Apex 

Yleissitovien työehtosopimusten tekstit ja työehtosopimuksen 
yleissitovuuden vahvistamislautakunnan päätökset. 
Toteuttaa lain edellyttämää kirjaamisvelvollisuutta. 

Työsuojelu 

Taulukko 3: Työsuojelun osa-alueen keskeiset tietovarannot 

5.8.3 Haasteet ja kehityskohteet 

Kehitystarpeita: 

a) Puuttuu keskitetty työnantajarekisteri. 
Tämä aiheuttaa vuosittain lisätöitä 30.000 x 15 min 

b) TVL:n tapaturmatilaston data on työsuojelun näkökulmasta huonosti käytettävää 
 

5.8.3.1 Muiden organisaatioiden tietovarannot 

Työsuojelun osa-alue hyötyisi muiden Aluehallintovirastojen hallinnoimista 
tietovarannoista, jotka käsittelevät erilaisia toimilupia, esim. Valveri (yksityisten 
palveluntuottajien sote-luvat).  

Lisäksi se hyödyntää tai voisi tulevaisuudessa hyödyntää seuraavia, muiden 
kohdealueen organisaatioiden hallinnoimia tietovarantoja. Asiaa käsiteltiin yhdessä 
työpajassa ja lista on alustava. 
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Vastuutaho  Tietovaranto  Tietojärjestelmä 

STUK Työpaikkojen radonmittausten tietovaranto RAMI työpaikkojen 
radonmittausrekisteri 

STUK Radonaltistuksen tietovaranto Radon altistusrekisteri 
(työpaikat) 

THL Sosiaali‐ ja terveydenhuollon organisaatioiden 
rekisteri 

Koodistopalvelu 

THL Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arvionti n/a 
TTL  Työperäisten sairauksien rekisteri  TPSR 

TTL  Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille 
ammatissaan altistuneiden rekisteri 

ASA 

Valvira  Ympäristöterveydenhuollon kohde‐ ja 
valvontatiedot 

YHTI 
Ympäristöterveydenhuollon 
kohdetietojärjestelmä 

 

6 Toiminnallinen tarkastelu 

Kohdealueen tietojen ja tiedonhallinnan linjauksia lähestyttiin toiminta-arkkitehtuurin 
näkökulmasta. Kullakin virastolla, laitoksella ja osa-alueella on oma toiminnallinen 
jäsennyksensä. Tässä dokumentissa arkkitehtuurista pyritään luomaan koko 
kohdealueen kattava ylemmän tason jäsennys. 

6.1 Päätietoryhmät ja tietokokonaisuudet 

Kuva 23 on kuvattu tietomallina jäsennyksen lähtökohdat. Kukin tietovaranto liittyy 
oman organisaationsa viranomaistoimintaan, joka on määritelty laissa ja muissa 
säädöksissä ja ohjesäännöissä. Viranomaisen toiminnan kohteena voi olla jokin tietty 
toimija, tämän toimijan toiminta tai sen toiminnan kohde.  

Toimijoita ovat esimerkiksi apteekit, joiden toimintaan (apteekkarin) pitää saada lupa. 
Toimintaa ovat lääkkeiden myyminen tai kuluttaminen (ja näiden tuloksena 
lääkekulutusta koskeva tieto). Lääkkeiden myynnin kohteena ovat lääkkeet, joista 
kerätään tietoa lääkkeiden haittavaikutusten tietokantaan.  

 
Kuva 23: Jäsentämisen käsitemalli 



Keskeisten tietovarantojen arkkitehtuuri  69(100) 

 

 

 

6.1.1 Tehtäväryhmittely ja jäsennys tiedolle 

Jokaisen kohdealueen organisaation kanssa käytiin läpi, mitä tehtäviä niille on 
lainsäädännössä ja ohjesäännöissä määritelty ja miten ne itse hahmottavat toimintansa 
tarkoituksen. Näin kullekin organisaatiolle listattiin joukko toimintoja (Kuva 24): 

 

 
Kuva 24: Tehtäväryhmittely 

Vaikka eri organisaatiot painottavat toimintaansa eri tavoin ja sen vuoksi saattavat 
kutsua tehtäviään hiukan eri nimityksillä, monet niiden toiminnoista ovat käytännössä 
hyvin samanlaisia ja siten mahdollista ryhmitellä yhteisen otsikon alle. Näin ollen tässä 
käytetyssä jäsennyksessä samankaltaiset toiminnot organisaatiosta riippumatta 
nimettiin yhtenevällä tavalla. Tästä esimerkkinä ”Valvonta”, joka katsottiin 
samanlaiseksi toiminnaksi riippumatta siitä, mikä kulloinkin on valvonnan kohteena.  

Kartoituksessa löydetyt tehtävät kuvauksineen listataan alla olevassa taulukossa. 

Tehtävä  Kuvaus 

Lupien hallinnointi 
(lupatapahtumat) 

lupiin liittyvä asiointi (hakemus, päätökset, luvat) 

Valvonta (valvontatapahtumat)  valvontatoimenpiteet (valvontapöytäkirjat, ilmoitukset) 

Seuranta (seurantatapahtumat)  asioiden seuranta ilman varsinaisia valvontatapahtumia, 
esim. ilmoitusten tai tilastojen pohjalta 

Tutkimus ja kehitys  organisaation tekemä tutkimus‐ ja kehitystyö tai 
muiden tahojen tekemän tutkimuksen tuki 

Tiedon keruu ja jakelu  tietojen keruu muiden tahojen käyttöön, esim. erilaiset 
tietopalvelut 

Valistus  organisaation valistustehtävät, esim. kampanjat 
(aineistot, materiaalit) 

Varautuminen ja valmiustoiminta  varautumis‐ ja valmiustoiminta, esim. 
varautumistoimenpiteet ja ‐suunnitelmat 

Rekisteritoiminta  lain veloittama rekisteritoiminta 

Turvallisuus  turvallisuutta edistävä toiminta, esim. 
lääketurvallisuuden varmistaminen 

Yhteydenpito  kommunikointi avainsidosryhmien kanssa 

Hallinto  (hallinnolliset asiat, esim. projektinhallinta 
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Kaikilla organisaatioilla ei välttämättä ole kaikkia näistä tehtävistä, tai ainakin ne 
painottuvat eri tavoin. Esimerkiksi Valviran toiminnassa painottuvat lupien hallinnointi ja 
valvonta, kun taas THL:n toiminnassa tutkimus ja kehitys ovat keskeisiä. (Eri 
organisaatioiden toiminnan painotuksista enemmän luvussa 6.) 

Edellä mainitut tehtävät ryhmiteltiin vielä kolmeen pääryhmään tai päätasoon sen 
mukaan, ovatko ne organisaation ydintehtäviä vai ovatko ne täydentäviä toimintoja 
(katso Kuva 25): 

 
Kuva 25: Toiminnalliset kerrokset 

Ydintoiminta:  

- Toiminnot, joiden kautta organisaatio toteuttaa erityisesti vastuulla olevaa 
tehtäväänsä, jota varten se on perustettu 

- Organisaatio ei voi toteuttaa näitä toimintoja ilman tietämystä aihealueesta 
(substanssista) 

-  

Tiedon julkaisupalvelut: 

- Organisaation keräämien tietojen muokkaaminen ja jakelu erilaisissa 
muodoissa eteenpäin (muuta kuin oman organisaation operatiivista toimintaa 
varten) 

- Tiedon julkaisupalvelut koostuvat erilaisista tilastoista, tietopalveluista, www-
sivustoista, oppaista, ohjeista ja suosituksista sekä julkaisutietovarannosta. 

- Julkaisumoottori ja sisältö ovat erotettavissa toisistaan: eri viranomaisilla voisi 
olla yhteinen julkaisumoottori, johon ne kukin tuottavat omaa tietosisältöään 

- Teknisluontoista toimintaa, joka ei edellytä samanlaista tietämystä 
organisaation substanssista kuin varsinaiset ydintoiminnot – on periaatteessa 
ulkoistettavissa tai toteutettavissa yhteistyönä. Kohdealueella tämä on jo osin 
toteutettukin siten, että virastot ovat delegoineet julkaisutyötään THL:lle. 

Tiedon julkaisupalveluista tunnistetut tehtäväryhmät: 

- Tiedonkeruu ja jakelu, mikä sisältää tilastot, julkaisujärjestelmät, 
tietopalvelut, www-sivut, ohjeet ja oppaat 

- Valistus 
 

Toiminnan tukipalvelut: 

- Toiminnan tukipalveluihin luetaan sellaiset hallinnolliset, tekniset yms. palvelut, 
joita kaikki organisaatiot tarvitsevat tehtäviensä eli ydintoimintojensa 
suorittamiseksi lain edellyttämällä tavalla. Tällaisia palveluita ovat mm. 
asianhallinta ja asiakkuuksien hallinta. Esimerkiksi asiakasrekistereissä 
asiakkaiden (kansalaisten) perustiedot, kuten osoite, ovat (joitakin poikkeuksia 
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lukuun ottamatta) samat viranomaisesta riippumatta, joten tällaisten tietojen 
ylläpito keskitetysti on järkevää verrattuna siihen, että jokaisen asiakkaan tiedot 
kerättäisiin ja tallennettaisiin samalla tavalla jokaisen viranomaisen omaan 
järjestelmään. 

- Teknisluontoista toimintaa, joka ei edellytä samanlaista tietämystä 
organisaation substanssista kuin varsinaiset ydintoiminnot – on periaatteessa 
ulkoistettavissa tai toteutettavissa yhteistyönä  

Toiminnan tukipalvelujen tehtäviksi nimettiin:  

- Yhteydenpito  
- Hallinto 

Muut listatuista tehtävistä kuuluvat ydintoiminnan tehtäviin.  

Kohdealueen tehtäväryhmittely ydintoiminnan osalta on hieman erilainen virastojen ja 
laitosten sekä osa-alueiden välillä niiden toiminnan luonteesta johtuen.  

Tiedon julkaisupalvelujen ja toiminnan tukipalveluiden osalta voidaan käyttää samaa 
tehtäväjaottelua kaikille. 

On hyvä huomioida, että tiedon julkaisupalvelujen tietovarantojen sisältö on usein 
koostettu useista ydintoiminnan tietovarannon sisällöstä. Näitä myös rikastetaan 
ulkoisista tietolähteistä (esim. väestöryhmät, maantieteelliset alueet) mm. tietojen 
kohdentamista varten. 

Kuva 26 esittää tehtävien sijoittumisen kerroksiin. 

 

 
Kuva 26: Tehtävien sijoittuminen kerroksiin 
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6.1.2 Toiminnan kohteiden muodostamat tietokokonaisuudet 

Edellisessä luvussa esitettiin tietovarantojen jaottelu toiminnan eli tehtävien pohjalta. 
Siitä edelleen johdettu jäsennys on ryhmitellä tietovarannot sen mukaan, mikä on 
viranomaisen toiminnan kohteena.  

Samaa toiminnan kohdetta voi hallinnoida yksi tai useampi organisaatio. Joskus tässä 
saattaa olla päällekkäisyyksiä, mutta enimmäkseen eri organisaatioilla on eri 
näkökulma toiminnan kohteeseen. Esimerkkinä alkoholi: Valvirassa tietoja tarvitaan 
anniskelupaikkojen valvontaa varten, kun taas THL:ssä kerätään tietoa alkoholin 
käytöstä ja sen haittavaikutuksista.  

Erilaisia toiminnan kohteita tunnistettiin seuraavasti (Kuva 27): 

 

 
Kuva 27: toiminnan kohteet 

 

Lista kohteista ja niiden tarkempi kuvaus alla olevassa taulukossa: 

Kohde  Kuvaus 

alkoholi 
toiminnan kohteena on alkoholi, esim. alkoholin myynti, 
maahantuonti ja valmistus tai alkoholin käyttö 

lääke 
toiminnan kohteena on lääkkeet, esim. lääkkeiden myynti, 
jakelu, maahantuonti ja valmistus tai lääkkeiden käyttö 

huumausaineet  toiminnan kohteena on huumausaineet 

tupakka ja nikotiini 
toiminnan kohteena on tupakka tai nikotiini esim. myynti, 
maahantuonti ja valmistus tai käyttö 

geenitekniikan käyttö 
toiminnan kohteena on geenimuuntelu tai muu 
geenitekniikan käyttö 

veri ja kudos 
toiminnan kohteena on veri ja/tai kudos, esim. veripankit, 
elinsiirrot 

säteilylaitteet ja 
säteilytoiminta 

toiminnan kohteena on säteilylaitteet ja ‐toiminta, esim. 
rtg‐laitteet 
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ydinjätteet ja ydinmateriaali 
toiminnan kohteena on ydinjätteet tai ydinmateriaali, esim. 
ydinjätteiden varastointi, kuljetus 

ydinvoimalaitokset 
toiminnan kohteena on ydinvoimalaitokset ja niiden 
toiminta 

elintarvike 
toiminnan kohteena on elintarvikkeet, esim. 
elintarviketieto, elintarvikkeiden puhtaus 

työpaikka  toiminnan kohteena on työpaikka, esim. työsuojelu 

asunto 
toiminnan kohteena on asunto, esim. asuntojen 
radonsäteily 

terveys  toiminnan kohteena on terveys, esim. terveys työpaikoilla 

terveydenhuolto 
toiminnan kohteena on terveydenhuollon paikka, pätevyys, 
lupa tms. 

sosiaalihuolto  toiminnan kohteena on sosiaalihuollon paikka, lupa tms. 

terveydenhuollon laitteet 
toiminnan kohteena on terveydenhuollossa käytetyt 
laitteet, esim. vaaratilanteet 

vaaralliset aineet 
toiminnan kohteena on vaaralliset aineet, esim. niiden 
käsittelyyn liittyvät luvat 

ympäristökohde 
toiminnan kohde on osa ympäristöä, esim. 
ympäristösäteily, juomavesi, uimavedet 

 

Luvussa 7 on kuvattu tarkemmin kunkin kohteen painotukset kohdealueen eri 
organisaatioissa eli miten nämä painotukset näkyvät kohdealueen tietovarannoissa. 

6.2 Tietovarantojen keskeisyys 

Kokonaisarkkitehtuurityössä pyritään paikantamaan tietovarannot, joita voidaan 
hyödyntää laajemminkin kuin tuon tietovarannon luoneessa organisaatiossa. Sen 
sijaan, että samanlaista työtä tehdään päällekkäin useassa organisaatiossa, pyritään 
siihen, että yksittäistä tietokokonaisuutta voidaan hyödyntää mahdollisimman laajasti. 
Tarpeettoman monimuotoisuuden ja päällekkäisyyden karsimisella voidaan keskittää 
resurssit paremmin, säästää kustannuksissa ja varmistaa tiedon laatu.  

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueella on selvitysten perusteella noin 150 
tietovarantoa. Tämän työn tavoite oli tunnistaa ja määritellä tästä joukosta 
keskeisimmät. Sen sijaan, että jokainen organisaatio olisi osoittanut tästä joukosta 
omasta mielestään tärkeimmät, pyrittiin tässä arkkitehtuurityössä löytämään 
rakenteellinen (arkkitehtuurinen) peruste kunkin tietovarannon tärkeydelle. Tärkeyden 
määrittelemiseksi tunnistettiin kolme eri näkökulmaa: 

- Yksittäinen organisaation tai osa-alueen perustehtävien kannalta keskeiset 
tietovarannot (lakisääteiset tehtävät) 

- Yksittäisen organisaation tai osa-alueen omien kehittämistavoitteiden ja linjausten 
kannalta keskeiset tietovarannot (strategialähtöisyys) 

- Kohdealueen tietoarkkitehtuurin kannalta keskeiset tietovarannot eli muun kuin 
yksittäisen organisaation kannalta keskeiset tietovarannot. Tällä tarkoitetaan tietoja, 
joille on tunnistettu kohdealueella laajempi käyttötarve. 
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Kuva 28 Näkökulmat tietovarantojen keskeisyyden määrittelemiseksi 

 

Sinänsä ”keskeisyys” on vaikea määrite, mikäli otetaan huomioon vain nykytilanne ja 
tieto vain alimmalla, raakadatan tasolla. Yhden organisaation raakadata voi olla 
tarpeen lähtödatana toiselle organisaatiolle, joka muokkaa ja jalostaa sitä eteenpäin 
omien lähtökohtiensa pohjalta. Tämä toinen organisaatio voi esimerkiksi koostaa eri 
tahoilta kokoamistaan tiedoista uusia tietovarantoja tilastointia varten. 

Tietojen käytön (tarpeet) voi jakaa myös seuraavalla tavalla tasoihin: 

- strateginen 
- taktinen 
- operatiivinen 

Tyypillisesti monet oman organisaation käyttöön kerättävät tiedot ovat omaan 
operatiiviseen toimintaan liittyviä, eikä niitä välttämättä käytetä muissa organisaatioissa 
sellaisenaan, vaan koosteina. 

Esimerkki: hoitoon pääsyn tilastot (hoitotakuu) 

- Operatiivinen – esimerkkinä operatiivisesta tiedosta on, että sairaanhoitopiirit 
keräävät tietoja erityisesti oman toimintansa seurannan ja ohjauksen tarpeisiin 
(kuten keiden potilaiden hoidon tarve tietyllä ajanjaksolla pitää selvittää (määrättyyn 
päivämäärään mennessä). Sairaanhoitopiirin täytyy tietää tämä tieto yksittäisen 
potilaan tarkkuudella. (Edellä mainittuja tietoja toki kerätään myös 
viranomaisraportoinnin vaatimusten vuoksi.) 
 

- Taktisella tasolla tietoa kerätään seurannan, kehittämisen ja ohjaamisen tarpeisiin. 
Tästä esimerkkinä on, että THL kerää jokaiselta sairaanhoitopiiriltä tilastoja siitä, 
miten potilaat ovat päässeet hoitoon ja miten aikarajoja on pystytty noudattamaan. 
Tällä tasolla ei enää tarkastella potilastason tietoa, vaan niistä tehtyjä koosteita. 
Valvira puolestaan valvoo terveydenhuollon toimintayksiköitä ja voi määrätä 
sanktioita, mikäli aikarajoja ei pystytä toimintayksikössä noudattamaan. 
 

- Strategisella tasolla tietoa tarvitaan ohjaamiseen ja johtamiseen: STM määrittää 
säädöksillä, mitkä ovat hoitoon pääsyn aikarajat. Eli tältä ylimmältä tasolta tulee 
sosiaali- ja terveydenhuoltoa kokonaisuudessaan, periaatetasolla ohjaava sääntely. 
Ylimmällä tasolla linjataan tavoitteet, joihin terveydenhuollon toimintayksiköiden 
tulee toiminnassaan päästä. 
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Mitä korkeammalla tasolla kunkin tietovarannon tietoja halutaan hyödyntää, sitä 
keskeisimpi se on. 

Jos taas jokin tietovaranto on käytössä vain organisaation omassa operatiivisessa 
käytössä eikä sille ole liittymiä muihin järjestelmiin tai organisaatioihin, ei ole suurta 
tarvetta tehdä sille kansallisen tason tietovarantokuvauksia, mikäli kyseisen 
tietovarannon nykyisetkin kuvaukset riittävät oman organisaation tarpeisiin.  

 

 

 

7 Tietosisältö kohteittain 

Tietovarantoja tarkasteltiin myös siitä näkökulmasta, mihin asiakkaan toiminnan 
kohteeseen tietovarannot liittyvät. Tavoitteena oli löytää mahdolliset päällekkäisyydet. 
Lisäksi haluttiin luoda näkyvyys siihen, mikä organisaatioista voi tuottaa eri kohteisiin 
liittyvät tiedot koko kohdealueen käyttöön. Toisaalta haluttiin ymmärtää eri 
organisaatioiden roolit ja ylimmän tason prosessit kohdekohtaisesti, esim. THL kerää 
tietoa sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä niiden tuottajista ja Valvira valvoo toimintaa 
THL:n keräämän aineiston pohjalta. 

Kohdealueella tunnistettiin seuraavat asiakkaan toiminnan kohteet: 

 

 

 

Kuva 29 esittää toiminnan kohteet kohdealueen organisaatioiden tietovarannoissa. 
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Kuva 29: Toiminnan kohteiden jakauma organisaatioittain
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Kuvasta nähdään, että 

- Fimealta löytyy tiedot lääkkeistä 
- THL:llä on tietoa terveydenhuollosta, terveydestä ja sosiaalihuollosta 
- Valviran tietovarannoissa painottuvat terveys ja terveydenhuolto 
- Työterveyslaitokselta löytyy tietoa työpaikoista ja terveydestä 
- Säteilyturvakeskuksella on tietoa ympäristökohteista, ydinlaitoksista, ydinjätteistä ja 

ydinmateriaalista sekä säteilylaitteista ja säteilytoiminnasta 
- Sote -osa-alue keskittyy terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvaan 
- Ympäristöterveydenhuollon tietovarannot painottuvat ympäristökohteisiin 
- Työsuojelun tietovarannot painottuvat työpaikkoihin 

7.1 Tarkastelu organisaatioittain 

Kun edellä esitettyihin toiminnan kohteiden painopisteisiin yhdistetään organisaatioiden 
tietovarantojen pohjalta piirretyt toiminnalliset profiilit, saadaan yleiskuva siitä, mitä 
tietoa kukin organisaatio voi tarjota koko kohdealueelle. 

7.1.1 Fimea  

Fimea voi tarjota kohdealueelle 
lääkkeisiin liittyvät 
perusrekisterit ja lupatiedot. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

7.1.2 THL 

THL voi tarjota kohdealueelle 
terveydenhuoltoa, terveyttä ja 
sosiaalihuoltoa koskevaa 
tilasto- ja tutkimustietoa sekä 
rekistereitä. 
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7.1.3 Valvira 

Valvira voi tarjota kohdealueelle 
tietoa terveyttä ja terveyden-
huoltoa koskevista luvista ja 
valvonnasta sekä turval-
lisuudesta. 
 
 

 

 

 

 

 

 

7.1.4 Työterveyslaitos 

Työterveyslaitos voi tarjota 
kohdealueelle tietoa 
työpaikkoja ja terveyttä 
koskevaa tutkimus- ja 
tilastotietoa sekä näihin  
liittyvää seurantatietoa 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.5 Säteilyturvakeskus 

Säteilyturvakeskus voi tarjota 
kohde-alueelle ydinlaitoksiin, 
ydinjätteisiin ja ydinmateriaaliin, 
säteilylaitteisiin ja säteily-
toimintaan sekä ympäristö- 
kohteisiin liittyvää valvonta- ja 
rekisteritietoa. 
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7.2 Tarkastelu kohteittain 

Kaavio 18 kuvaa eri kohdetyyppien tietojen jakautumista organisaatioiden kesken 
kohdealueen kaikissa tietovarannoissa. 

 
Kaavio 18: Toiminnan kohteiden tietojen jakautuminen organisaatioittain 

7.2.1 Alkoholi 

Kohdealueella alkoholiin liittyvät tiedot löytyvät pääosin Valviralta. Alkoholin 
vähittäismyyntiin liittyvää tietoa on myös Päivittäistavarakaupan omavalvonnan 
teidoissa (YTH). 

Kohdealueella alkoholiin liittyvää tietoa on seuraavissa keskeisissä tietovarannoissa: 

Organisaatio  Tietovaranto  Järjestelmä 

Valvira  Alkoholielinkeinorekisteri  ALLU 

 
Kyseisiä tietovarantoja hyödynnetään kohdealueella seuraavissa tehtävissä: 

Organisaatio  Tehtävä 

Valvira  lupien hallinnointi 

Valvira  tiedon keruu ja jakelu 

Valvira  valvonta 
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7.2.2 Asunto 

Kohdealueella asuntoihin liittyvää tietoa löytyy  

- Säteilyturvakeskuksen mittausrekistereistä, joita käytetään mm. valvonnassa ja 
seurannassa sekä tutkimus ja kehitystoiminnassa 

- Ympäristöterveydenhuollon sisäilmavalvonnan näytteistä 
- THL:n näyteaineistosta 

Kohdealueella asuntoihin liittyvää tietoa on seuraavissa keskeisissä tietovarannoissa 

Organisaatio  Tietovaranto  Järjestelmä 

STM YTH  Sisäilmavalvonnan laboratoriotiedot  YHTI 

STUK 
Radonmitattujen asuinrakennusten teknisten 
tietojen tietovaranto 

RATIKKA asuntojen 
mittausrekisteri 

STUK  Asuntojen radonmittausten tietovaranto 
SAHA, RAMI 
radonmittausrekisteri 

 

Kyseisiä tietovarantoja hyödynnetään kohdealueella seuraavissa tehtävissä: 

Organisaatio  Tehtävä 

STUK  valvonta 

STUK  tiedon keruu ja jakelu 

STUK  tutkimus ja kehitys 

STUK  valistus 

STUK  rekisteritoiminta 

STUK  turvallisuus 

STUK  seuranta 

YTH  operatiivinen toiminta 

 

7.2.3 Elintarvike 

Kohdealueella elintarvikkeisiin liittyvää tietoa löytyy  

- Ympäristöterveydenhuollolta Tullilaboratorion sekä Vesi-ja elintarvikevalvonnan 
laboratoriotiedoista, Eviran elintarviketurvallisuuden pätevyys- ja valvontatiedoista 
sekä eläintuotteiden tuonti- ja vientitiedoista, päivittäistavarakaupan 
omanvalvonnan tiedoista sekä YTH:n valvontatiedoista.  

- Säteilyturvakeskuksen kuvatietovarannosta 
- THL:n elintarviketiedoista 

Kohdealueella elintarvikkeisiin liittyvää tietoa on seuraavissa keskeisissä 
tietovarannoissa 

Organisaatio  Tietovaranto  Järjestelmä 

THL  Keskeisimpien elintarvikkeiden tiedot  Fineli 

YTH  Suunnitelmallisen valvonnan toteutuminen  VYHA 

YTH 
Vesi‐ ja elintarvikevalvonnan 
laboratoriotiedot  YHTI 
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Kyseisiä tietovarantoja hyödynnetään kohdealueella seuraavissa tehtävissä: 

Organisaatio  Tehtävä 

THL  tiedon keruu ja jakelu 

THL  tutkimus ja kehitys 

YTH  operatiivinen toiminta 

YTH  valvonta 

YTH  johtaminen ja ohjaus 

 

7.2.4 Geenitekniikan käyttö 

Kohdealueella geenitekniikan käyttöön liittyvät tiedot löytyvät Valviran Geenitekniikan 
rekisteristä. Tätä ei kuitenkaan määritelty keskeiseksi tietovarannoksi. 

7.2.5 Huumausaineet 

Kohdealueella huumausaineisiin liittyvää tietoa löytyy  

- Fimealta mm. hakemus-, lupa-, tarkastus- ja valvontatietovarannoista sekä 
lääketiedoista 

- THL:n huumehoidon tilastoaineistoista 

Kohdealueella huumausaineisiin liittyvää tietoa on seuraavissa keskeisissä 
tietovarannoissa 

Organisaatio  Tietovaranto  Järjestelmä 

Fimea  Lääketietokanta 
Säihke (iRis, 
Erityisluparekisteri) 

Fimea  Tarkastus‐ ja valvontatietovaranto  Säihke 

THL  Huumehoidon kansallinen tilastoaineisto  Pompidou tiedonkeruu 

Kyseisiä tietovarantoja hyödynnetään kohdealueella seuraavissa tehtävissä: 

Organisaatio Tehtävä 
Fimea yhteydenpito 
Fimea rekisteritoiminta 
Fimea turvallisuus 
Fimea lupien hallinnointi 

Fimea seuranta 
Fimea valvonta 
THL seuranta 
THL tiedon keruu ja jakelu 

 

7.2.6 Lääke 

Kohdealueella lääkkeisiin liittyvää tietoa löytyy  

- Fimealta mm. hakemus-, lupa-, tarkastus-, seuranta- ja valvontatietovarannoista, 
lääketietokannasta sekä näyte- ja analyysitietokannasta 

- Sosiaali- ja terveydenhuollon osa-alueella apteekkien tietovarannoista sekä kelan 
lääke- ja lääkemääräystietovarannoista 

- Valviralta tutkimuseettisiin lupiin liittyen 
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Kohdealueella lääkkeisiin liittyvää tietoa on seuraavissa keskeisissä tietovarannoissa 

Organisaatio  Tietovaranto  Järjestelmä 

Fimea  Apteekkirekisteri  Säihke (MS Excel) 

Fimea  Erityisluparekisteri  Säihke (Erityisluparekisteri) 

Fimea  Lääketietokanta  Säihke (iRis, 
Erityisluparekisteri) 

Fimea  Lääkkeiden haittavaikutusten tietokanta 
(ihmisläkkeet) 

HaVa 

Fimea  Lääkkeiden toimitus‐ ja saatavuustiedot  n/a 

Fimea  Tarkastus‐ ja valvontatietovaranto  Säihke 

STM sote  Valtakunnallinen lääkemääräysten 
tietovaranto 
/Kela 

Reseptikeskus, 
Reseptiarkisto 

STM sote 
 

Valtakunnallinen lääkkeiden tietovaranto 
/Kela 

Lääketietokanta 

 

Kyseisiä tietovarantoja hyödynnetään kohdealueella seuraavissa tehtävissä: 

Organisaatio Tehtävä 
Fimea lupien hallinnointi 
Fimea yhteydenpito 

Fimea rekisteritoiminta 
Fimea turvallisuus 
Fimea seuranta 
Fimea tiedon keruu ja jakelu 
Fimea valvonta 
Fimea  varautuminen 

STM sote  operatiivinen toiminta 

 

7.2.7 Sosiaalihuolto 

Kohdealueella sosiaalihuoltoon liittyvää tietoa löytyy  

- Sosiaali- ja terveydenhuollon osa-alueella Kelan KanSA-palveluista sekä 
palvelunantajien alueellisista ja asiakastietovarannoista  

- THL:n julkaisuista, seuranta- tilasto- ja tutkimusaineistoista ja rekistereistä 
- Valviran potilastietojärjestelmä- ja toimijarekistereistä sekä valvonta- ja 

kantelutiedoista. 

Kohdealueella sosiaalihuoltoon liittyvää tietoa on seuraavissa tietovarannoissa 

Organisaatio  Tietovaranto  Järjestelmä 

STM sote 
Sosiaali‐ ja terveydenhuollon 
tiedonhallintapalvelu 

Kansalaisen 
tiedonhallintapalvelu 

STM sote 
Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiaskastiedon 
tietovaranto 

KanSa sosiaalihuollon 
asiakastiedon arkisto 

STM sote  Sosiaali‐ ja terveydenhuollon toimipaikkarekisteri  TOPI 

STM sote 
Sosiaali‐ ja terveydenhuollon palveluiden 
vertailupalvelu  Palveluvaaka 
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STM sote 
Sosiaalihuollon yksityisen palveluntuottajan 
asiakastietovaranto  Asiakastietojärjestelmä 

STM sote 
Sosiaali‐ ja terveydenhuollon alueellinen 
tietovaranto 

Potilastietojärjestelmä, 
Asiakastietojärjestelmä 

STM sote 
Sosiaali‐ ja terveydenhuollon 
hoitoilmoitusrekisteri  HILMO 

STM sote  Sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteri  Suosikki 

STM sote  Sosiaali‐ ja terveydenhuollon palveluhakemisto  Palveluhakemisto 

STM sote  Sosiaali‐ ja terveysalan koodistot  Koodistopalvelu 

THL  Sosiaali‐ ja terveysalan koodistot  Koodistopalvelu 

THL 
Sosiaali‐ ja terveydenhuollon organisaatioiden 
rekisteri  Koodistopalvelu 

THL  Sosiaali‐ ja terveydenhuollon toimipaikkarekisteri  TOPI 

THL  Julkaisuarkisto  Julkari 

THL  Rekisteröitävien asioiden ja asiakirjojen rekisteri 
Helmi‐
asianhallintajärjestelmä 

THL  Sosiaali‐ ja terveydenhuollon palveluhakemisto  Palveluhakemisto 

THL 
Sosiaali‐ ja terveydenhuollon palveluiden 
vertailupalvelu  Palveluvaaka 

THL  Tilasto‐ ja indikaattoripankki  SOTKAnet 

THL 
Sosiaali‐ ja terveydenhuollon 
hoitoilmoitusrekisteri  HILMO 

Valvira  Yksityiset sote‐palveluntuottajat  Valveri 

 

Kyseisiä tietovarantoja hyödynnetään kohdealueella seuraavissa tehtävissä: 

Organisaatio Tehtävä 
STM sote johtaminen ja ohjaus 
STM sote  operatiivinen toiminta 

THL  hallinto 

THL  rekisteritoiminta 

THL  seuranta 

THL  tiedon keruu ja jakelu 

THL  tutkimus ja kehitys 

THL  valistus 

Valvira  lupien hallinnointi 

Valvira  rekisteritoiminta 

Valvira  turvallisuus 

 

7.2.8 Säteilylaitteet ja säteilytoiminta 

Kohdealueella säteilylaitteisiin ja säteilytoimintaan liittyvät tiedot löytyvät Säteilyturva-
keskukselta.  

Kohdealueella säteilylaitteisiin ja säteilytoimintaan liittyvää tietoa on seuraavissa 
keskeisissä tietovarannoissa: 

Organisaatio  Tietovaranto  Järjestelmä 
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STUK 
Muille viranomaisille jaettavien STUKin 
suositusten tietovaranto  Finri tilannetiedot 

STUK  Ulkoisen säteilyn mittausten tietovaranto  USVA 

STUK  Säteilyannosmittausten tietovaranto  AVA annosrekisteri 

STUK  Radiologisen toiminnan tietovaranto 
TUTKA tutkimusmäärien 
rekisteri 

STUK  Turvallisuuslupien tietovaranto  SAHA, VASARA 

STUK  STUKin julkaisujen tietovaranto  Julkari 

 
Kyseisiä tietovarantoja hyödynnetään kohdealueella seuraavissa tehtävissä: 

Organisaatio  Tehtävä 

STUK  rekisteritoiminta 

STUK  seuranta 

STUK  tiedon keruu ja jakelu 

STUK  tutkimus ja kehitys 

STUK  varautuminen ja valmiustoiminta 

STUK  valvonta 

 

7.2.9 Terveydenhuollon laitteet 

Kohdealueella terveydenhuollon laitteisiin liittyviä tietoja löytyy 

- Valviran Terveydenhuollon laite- ja tarvikerekistereistä 
- Säteilyturvakeskuksen lupa-, seuranta- ja tutkimusrekistereistä 

Näitä ei kuitenkaan määritelty keskeiseksi tietovarannoksi. 

7.2.10 Terveydenhuolto 

Kohdealueella terveydenhuoltoon liittyviä tietoja löytyy 

- Sote -osa-alueen sidosryhmien tietovarannoista 
- Fimean rekistereistä 
- THL:n seurantatiedoista, rekistereistä ja tutkimustiedoista 
- Työterveyslaitoksen tutkimustiedoista ja potilastietokannasta 
- Valviran rekistereistä sekä valvonta- ja kantelutiedoista 

Kohdealueella terveydenhuoltoon liittyvää tietoa on seuraavissa keskeisissä 
tietovarannoissa: 

Organisaatio  Tietovaranto  Järjestelmä 

Fimea  Lääketietokanta 
Säihke (iRis, 
Erityisluparekisteri) 

Fimea  Erityisluparekisteri  Säihke (Erityisluparekisteri) 

Fimea  Lääkkeiden toimitus‐ ja saatavuustiedot  n/a  

Fimea  Apteekkirekisteri  Säihke (MS Excel) 

STM sote  Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy ‐tilasto  Amor 

STM sote 
Sosiaali‐ ja terveydenhuollon alueellinen 
tietovaranto 

Potilastietojärjestelmä, 
Asiakastietojärjestelmä 

STM sote 
Valtakunnallinen terveydenhuollon 
potilastietovaranto  KanTa potilastiedon arkisto 
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STM sote 
Valtakunnallinen kuvantamisen 
tietovaranto 

KanTa potilastiedon arkisto 
(Kvarkki) 

STM sote  Tartuntatautirekisteri  n/a 

STM sote 
Terveydenhuollon yksityisen 
palvelutuottajan tietovaranto  Potilastietojärjestelmä 

STM sote 
Sosiaali‐ ja terveydenhuollon 
toimipaikkarekisteri  TOPI 

STM sote 
Sosiaali‐ ja terveydenhuollon 
organisaatioiden rekisteri  Koodistopalvelu 

STM sote  Sosiaali‐ ja terveysalan koodistot  Koodistopalvelu 

STM sote 
Perusterveydenhuollon avohoidon 
palvelutiedot  AvoHILMO 

STM sote 
Sosiaali‐ ja terveydenhuollon 
palveluhakemisto  Palveluhakemisto 

STM sote 
Sosiaali‐ ja terveydenhuollon palveluiden 
vertailupalvelu  Palveluvaaka 

STM sote 
Sosiaali‐ ja terveydenhuollon 
hoitoilmoitusrekisteri  HILMO 

STM sote 
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
keskusrekisteri  Terhikki 

STM sote  Yksityiset sote‐palveluntuottajat  Valveri 

STM sote  Yleinen terveystiedon tietovaranto  Omahoitopolut 

STM sote 
Sosiaali‐ ja terveydenhuollon 
tiedonhallintapalvelu 

Kansalaisen 
tiedonhallintapalvelu 

THL  Syöpärekisteri ja joukkotarkastusrekisterit  n/a 

THL 
Sosiaali‐ ja terveydenhuollon 
hoitoilmoitusrekisteri  HILMO 

THL  THL:n tietojärjestelmät ja tietoaineistot 
Aineisto‐ ja 
järjestelmärekisteri 

THL 
Sosiaali‐ ja terveydenhuollon 
organisaatioiden rekisteri  Koodistopalvelu 

THL  Sosiaali‐ ja terveysalan koodistot  Koodistopalvelu 

THL  Tilasto‐ ja indikaattoripankki  SOTKAnet 

THL  Kliinisen mikrobiologian laboratoriot  Toimiluparekisteri 

THL 
Perusterveydenhuollon avohoidon 
palvelutiedot  AvoHILMO 

THL 
Sosiaali‐ ja terveydenhuollon 
toimipaikkarekisteri  TOPI 

THL 
Sosiaali‐ ja terveydenhuollon palveluiden 
vertailupalvelu  Palveluvaaka 

THL  Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy ‐tilasto  Amor 

THL 
Sosiaali‐ ja terveydenhuollon 
palveluhakemisto  Palveluhakemisto 

THL  Julkaisuarkisto  Julkari 

THL 
Rekisteröitävien asioiden ja asiakirjojen 
rekisteri  Helmi‐asianhallintajärjestelmä 

TTL  Työ‐ ja terveys ‐haastattelututkimus  n/a 

TTL  Kuntasektorin henkilöstön  n/a 
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seurantatutkimus 

Valvira 
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
keskusrekisteri  Terhikki 

Valvira  Yksityiset sote‐palveluntuottajat  Valveri 

 

Kyseisiä tietovarantoja hyödynnetään kohdealueella seuraavissa tehtävissä: 

Organisaatio  Tehtävä 

Fimea  rekisteritoiminta 

Fimea  lupien hallinnointi 

Fimea  yhteydenpito 

Fimea  turvallisuus 

Fimea  seuranta 

Fimea  varautuminen 

Fimea  tiedon keruu ja jakelu 

Fimea  valvonta 

STM sote  operatiivinen toiminta 

STM sote  johtaminen ja ohjaus 

THL  tiedon keruu ja jakelu 

THL  seuranta 

THL  rekisteritoiminta 

THL  lupien hallinnointi 

THL  tutkimus ja kehitys 

THL  hallinto 

THL  valistus 

TTL  tiedon keruu ja jakelu 

TTL  turvallisuus 

TTL  seuranta 

TTL  tutkimus ja kehitys 

Valvira  lupien hallinnointi 

Valvira  turvallisuus 

Valvira  rekisteritoiminta 

 

7.2.11 Terveys 

Kohdealueella terveyteen liittyviä tietoja löytyy 

- Fimean seurantatiedoista, rekistereistä ja informaatiosivustolta 
- THL:n rekistereistä, tilastoista, julkaisuista, tutkimuksista 
- Sote -osa-alueella Tilastokeskuksen terveystilastoista ja Kelan terveystiedon 

rekistereissä 
- Työterveyslaitoksen rekistereistä, julkaisuista, tutkimuksista 
- Valviran lupatiedoista ja rekistereistä 
- Ympäristöterveydenhuollon kohde-, valvontayksikkö- ja valvontatiedoista sekä 

Eviran elintarvikevälitteisistä ruokamyrkytys- ja epidemiatiedoista 
-  

Kohdealueella terveyteen liittyvää tietoa on seuraavissa keskeisissä tietovarannoissa: 
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Organisaatio  Tietovaranto  Järjestelmä 

Fimea  Erityisluparekisteri  Säihke (Erityisluparekisteri) 

STM sote  Tartuntatautirekisteri  n/a 

STM sote 
Valtakunnallinen terveydenhuollon 
potilastietovaranto  KanTa potilastiedon arkisto 

STM sote 
Sosiaali‐ ja terveydenhuollon 
tiedonhallintapalvelu 

Kansalaisen 
tiedonhallintapalvelu 

STM sote 
Omien terveys‐ ja hyvinvointitietojen 
halllinta‐alusta  (KanTa) 

STM YTH 
Ympäristöterveydenhuollon 
valvontayksiköt 

VYHA 
Ympäristöterveydenhuollon 
valvontayksikkörekisteri 

STM YTH 
Ympäristöterveydenhuollon kohde‐ ja 
valvontatiedot 

YHTI 
Ympäristöterveydenhuollon 
kohdetietojärjestelmä 

THL  Huumehoidon kansallinen tilastoaineisto  Pompidou tiedonkeruu 

THL  Sosiaali‐ ja terveysalan koodistot  Koodistopalvelu 

THL  Julkaisuarkisto  Julkari 

THL  Terveyden ja hyvinvoinnin ontologia  TERO 

THL  Tilasto‐ ja indikaattoripankki  SOTKAnet 

THL 
Rekisteröitävien asioiden ja asiakirjojen 
rekisteri  Helmi‐asianhallintajärjestelmä 

THL  Tartuntatautirekisteri  n/a 

THL  Syöpärekisteri ja joukkotarkastusrekisterit  n/a 

TTL 
Kuntasektorin henkilöstön 
seurantatutkimus  n/a 

TTL  Työterveyden laatuportaali  www‐sivusto 

TTL  Työperäisten sairauksien rekisteri  TPSR 

TTL 
Johtamisen tietojärjestelmä JOTI 
(toiminnanohjausjärjestelmä)  Microsoft Dynamics AX 

TTL 
Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville 
aineille ammatissaan altistuneiden rekisteri  ASA 

TTL 
Palveluliiketoiminnan mittausten 
tietokannat  LIMS 

TTL  Työ‐ ja terveys ‐haastattelututkimus  n/a 

TTL  Sosiaali‐ ja terveysalan työolot ‐kysely  n/a 

Valvira 
Ympäristöterveydenhuollon kohde‐ ja 
valvontatiedot 

YHTI 
Ympäristöterveydenhuollon 
kohdetietojärjestelmä 

 

Kyseisiä tietovarantoja hyödynnetään seuraavissa tehtävissä: 

Organisaatio  Tehtävä 

Fimea  valistus 

Fimea  seuranta 

Fimea  tiedon keruu ja jakelu 

Fimea  turvallisuus 
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Fimea  rekisteritoiminta 

Fimea  tutkimus ja kehitys 

Fimea  lupien hallinnointi 

STM sote  johtaminen ja ohjaus 

STM sote  operatiivinen toiminta 

STM YTH  operatiivinen toiminta 

STM YTH  valvonta 

STM YTH  johtaminen ja ohjaus 

THL  tutkimus ja kehitys 

THL  rekisteritoiminta 

THL  hallinto 

THL  valistus 

THL  tiedon keruu ja jakelu 

THL  seuranta 

TTL  tiedon keruu ja jakelu 

TTL  seuranta 

TTL  tutkimus ja kehitys 

TTL  rekisteritoiminta 

TTL  turvallisuus 

TTL  hallinto 

Valvira  lupien hallinnointi 

Valvira  turvallisuus 

Valvira  rekisteritoiminta 

Valvira  valvonta 

Valvira  seuranta 

Valvira  tutkimus ja kehitys 

 

7.2.12 Tupakka ja nikotiini 

Kohdealueella tupakkaan ja nikotiiniin liittyviä tietoja löytyy 

- Fimean Nikotiinivalmisteiden lupatiedoista 
- Valviran Tupakkatuotteiden lupatiedoista 
- Ympäristöterveydenhuollon valvontatiedoista ja päivittäistavarakaupan 

omavalvonnan tiedoista 

Tavoitteena on hallinnoida Fimean nikotiinivalmisteluvat Valviran Valverissa. 

Kohdealueella tupakkaan ja nikotiiniiniin liittyvää tietoa on seuraavissa keskeisissä 
tietovarannoissa: 

Organisaatio  Tietovaranto  Järjestelmä 

STM YTH  Suunnitelmallisen valvonnan toteutuminen  VYHA 

                  Kyseisiä tietovarantoja hyödynnetään seuraavissa tehtävissä: 

Organisaatio  Tehtävä 

STM YTH  johtaminen ja ohjaus 
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7.2.13 Työpaikka 

Kohdealueella työpaikkaan liittyviä tietoja löytyy 

- Työsuojelun rekistereistä, valvonta- ja seurantatiedoista sekä tilastoista 
- Ympäristöterveydenhuollon seurantatiedoista 
- Säteilyturvakeskuksen mittaus- ja altistustietovarannoista sekä tutkimuksista 
- Työterveyslaitoksen julkaisuista, rekistereistä ja tutkimuksista 

 

Kohdealueella työpaikkaan liittyvää tietoa on seuraavissa keskeisissä tietovarannoissa: 

Organisaatio  Tietovaranto  Järjestelmä 

STM TS  Rekisteri työsuojeluhenkilöistä  Työsuojeluhenkilörekisteri 

STM TS  Työehtosopimusten tietovaranto  Työehtosopimukset / Apex 

STM TS  Työsuojelun kehittämisen tietovarannot  Santra 

STM TS  Työsuojelun ohjauksen tietovarannot  Vera 

STM TS  Työolosuhdemittarit  Vera 

STM TS  Asiakasaloitteiset valvontapyynnöt  Vera 

STM TS  Työsuojelun asianhallinnan diaari  USPA (TS‐Diaari) 

STM TS 
Työsuojeluvalvonnan 
tarkastuskertomukset  Vera 

STM TS  Työnantaja‐ ja toimipaikkatiedot  Vera 

STM TS  Työsuojelun ohjeistus  TS‐Net, tyosuojelu.fi 

STM TS  Työtapaturma‐ ja ammattitautitilasto  Työtapaturmat Tilastojulkaisu 

STM YTH  Sisäilmavalvonnan laboratoriotiedot  YHTI 

STUK 
Työpaikkojen radonmittausten 
tietovaranto 

SAHA, RAMI työpaikkojen 
radonmittausrekisteri 

STUK  Radonaltistuksen tietovaranto 
Radon altistusrekisteri 
(työpaikat) 

TTL 
Kuntasektorin henkilöstön 
seurantatutkimus  n/a 

TTL  Työperäisten sairauksien rekisteri  TPSR 

TTL  Sosiaali‐ ja terveysalan työolot ‐kysely  n/a 

TTL  Sosiaali‐ ja terveysalan työolot ‐kysely  n/a 

TTL 
Johtamisen tietojärjestelmä JOTI 
(toiminnanohjausjärjestelmä)  Microsoft Dynamics AX 

TTL  Työ‐ ja terveys ‐haastattelututkimus  n/a 

TTL 
Palveluliiketoiminnan mittausten 
tietokannat  LIMS 

TTL 
Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville 
aineille ammatissaan altistuneiden rekisteri  ASA 

TTL  Työterveyden laatuportaali  www‐sivusto 

 

Kyseisiä tietovarantoja hyödynnetään seuraavissa tehtävissä: 

Organisaatio  Tehtävä 

STM TS  operatiivinen toiminta 
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STM TS  valvonta 

STM TS  johtaminen ja ohjaus 

STM YTH  operatiivinen toiminta 

STUK  seuranta 

STUK  tutkimus ja kehitys 

STUK  valvonta 

TTL  seuranta 

TTL  rekisteritoiminta 

TTL  tutkimus ja kehitys 

TTL  turvallisuus 

TTL  tiedon keruu ja jakelu 

TTL  hallinto 

 

7.2.14 Vaaralliset aineet 

Kohdealueella vaarallisiin aineisiin liittyviä tietoja löytyy 

- Työsuojelun asbesti- ja panostajaluvista 
- Ympäristöterveydenhuollon rekistereistä ja altistumistiedoista 
- Työterveyslaitoksen tutkimustiedoissa 

Lisäksi Työterveyslaitoksella on hyvinkin yksityiskohtaista tietoa materiaaleissaan 
(esim. kemikaalikortit), mutta ne eivät ole mukana Työterveyslaitoksen 
tietovarantolistassa. 

Kohdealueella vaarallisiin aineisiin liittyvää tietoa on seuraavissa keskeisissä 
tietovarannoissa: 

Organisaatio  Tietovaranto  Järjestelmä 

STM TS  Panostajaluvat  Panostajarekisteri 

STM TS  Rekisteri asbestiluvista  Asbestiluparekisteri 

TTL 
Kuntasektorin henkilöstön 
seurantatutkimus  Kunta10 

 

Kyseisiä tietovarantoja hyödynnetään seuraavissa tehtävissä: 

Organisaatio  Tehtävä 

STM TS  operatiivinen toiminta 

TTL  seuranta 

TTL  tutkimus ja kehitys 

 

7.2.15 Veri ja kudos 

Kohdealueella vereen ja kudokseen liittyviä tietoja löytyy 

- Fimean lupatiedoista, rekistereistä sekä näyte- ja analyysitietovarannoista  
- Säteilyturvakeskuksen näytetietovarannosta 
- THL:n biopankkitietovarannoista 
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- Työterveyslaitoksen tutkimustiedoista 
- Valviran lupatiedoista ja biopankkirekisteristä 

Kohdealueella vereen ja kudokseen liittyvää tietoa on seuraavissa keskeisissä 
tietovarannoissa: 

Organisaatio  Tietovaranto  Järjestelmä 

Fimea  Tarkastus‐ ja valvontatietovaranto  Säihke 

STM sote  Biopankit  n/a 

TTL 
Kuntasektorin henkilöstön 
seurantatutkimus  n/a 

Valvira  Biopankkirekisteri  Dynasty 

 

Kyseisiä tietovarantoja hyödynnetään seuraavissa tehtävissä: 

Organisaatio  Tehtävä 

Fimea  rekisteritoiminta 

Fimea  yhteydenpito 

Fimea  valvonta 

Fimea  turvallisuus 

Fimea  seuranta 

TTL  seuranta 

TTL  tutkimus ja kehitys 

Valvira  seuranta 

Valvira  tiedon keruu ja jakelu 

 

7.2.16 Ydinjätteet ja ydinmateriaali 

Kohdealueella ydinjätteisiin ja ydinmateriaaliin liittyvät tiedot löytyvät Säteilyturva-
keskukselta. 

Kohdealueella ydinjätteisiin ja ydinmateriaaliin liittyvää tietoa on seuraavissa 
keskeisissä tietovarannoissa: 

Organisaatio  Tietovaranto  Järjestelmä 

STUK  CTBT (NDC) mittausten tietovaranto  CTBT Ydinkoevalvonta 

STUK 
Vaatimustenhallinnan tietovaranto (YVL‐
ohjeet)  Polarion 

STUK  Ydinjätteiden valvonnan tietovaranto  SAHA, Ydinjätetietokanta 

STUK  STUKin julkaisujen tietovaranto  Julkari 

 
Kyseisiä tietovarantoja hyödynnetään kohdealueella seuraavissa tehtävissä: 

Organisaatio  Tehtävä 

STUK  valvonta 

STUK  tiedon keruu ja jakelu 

STUK  rekisteritoiminta 

STUK  turvallisuus 

 



Keskeisten tietovarantojen arkkitehtuuri  92(100) 

 

 

 

 

7.2.17 Ydinlaitos 

Kohdealueella ydinlaitoksiin liittyvät tiedot löytyvät Säteilyturvakeskukselta. 

Kohdealueella ydinlaitoksiin liittyvää tietoa on seuraavissa keskeisissä 
tietovarannoissa: 

Organisaatio  Tietovaranto  Järjestelmä 

STUK 
Vaatimustenhallinnan tietovaranto (YVL‐
ohjeet)  Polarion 

STUK  STUKin julkaisujen tietovaranto  Julkari 

STUK 
Muille viranomaisille jaettavien STUKin 
suositusten tietovaranto  Finri tilannetiedot 

 
Kyseisiä tietovarantoja hyödynnetään seuraavissa tehtävissä: 

Organisaatio  Tehtävä 

STUK  varautuminen ja valmiustoiminta 

STUK  tiedon keruu ja jakelu 

STUK  turvallisuus 

 

7.2.18 Ympäristökohde 

Kohdealueella ympäristökohteisiin liittyviä tietoja löytyy 

- Ympäristöterveydenhuollon mittaus- ja altistumistiedoista, terveyshaittojen 
arvioinneista sekä rekistereistä sekä sen sidosryhmien tietovarannoista 

- Säteilyturvakeskuksen mittaus-, näyte- ja analyysitietovarannoissa, 
valvontatiedoissa, julkaisuissa, ohjeistuksessa ja lupatiedoissa  

- THL:n Biopankki- ja muissa näyteaineistoissa 
- Valviralla kohde- ja valvontatiedoissa sekä osaamistestausrekisterissä 

Kohdealueella ympäristökohteisiin liittyvää tietoa on seuraavissa keskeisissä 
tietovarannoissa: 

Organisaatio  Tietovaranto  Järjestelmä 

STM YTH 
Vesi‐ ja elintarvikevalvonnan 
laboratoriotiedot  YHTI 

STM YTH 
Ympäristöterveydenhuollon 
valvontayksiköt 

VYHA 
Ympäristöterveydenhuollon 
valvontayksikkörekisteri 

STM YTH 
Ympäristöterveydenhuollon kohde‐ ja 
valvontatiedot 

YHTI 
Ympäristöterveydenhuollon 
kohdetietojärjestelmä 

STM YTH  Suunnitelmallisen valvonnan toteutuminen  VYHA 

STUK 
Työpaikkojen radonmittausten 
tietovaranto 

SAHA, RAMI työpaikkojen 
radonmittausrekisteri 

STUK  Luonnonsäteilyn valvonnan tietovaranto 
SAHA, Luonnonsäteilyn 
valvontarekisteri 

STUK  STUKin julkaisujen tietovaranto  Julkari 
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STUK  Ulkoisen säteilyn mittausten tietovaranto  USVA 

STUK  Asuntojen radonmittausten tietovaranto 
SAHA, RAMI 
radonmittausrekisteri 

STUK 
Ilman radioaktiivisuusvalvonnan 
mittaustietovaranto 

SAHA, Ilman 
radioaktiivisuusvalvonta 

STUK  Radonaltistuksen tietovaranto 
Radon altistusrekisteri 
(työpaikat) 

STUK 
Ympäristönäytteiden 
radioaktiivisuusmittausten tietovaranto 

SAHA, LIMS 
laboratorioinformaatiojärjeste
lmä 

STUK  Ihmisten säteilyn mittaustietovaranto  Ihmismittausrekisteri 

STUK 
Ympäristönäytteiden tietovaranto (Pohjois‐
Suomi)  SAHA, Ympäristönäyterekisteri 

STUK 
Radonmitattujen asuinrakennusten 
teknisten tietojen tietovaranto 

RATIKKA asuntojen 
mittausrekisteri 

STUK 
Juomaveden radioaktiivisuusmittausten 
tietovaranto  SAHA, VESI‐mittausrekisteri 

STUK 
Muille viranomaisille jaettavien STUKin 
suositusten tietovaranto  Finri tilannetiedot 

Valvira 
Ympäristöterveydenhuollon kohde‐ ja 
valvontatiedot 

YHTI 
Ympäristöterveydenhuollon 
kohdetietojärjestelmä 

 

Kyseisiä tietovarantoja hyödynnetään seuraavissa tehtävissä: 

Organisaatio  Tehtävä 

STM YTH  operatiivinen toiminta 

STM YTH  valvonta 

STM YTH  johtaminen ja ohjaus 

STUK  tiedon keruu ja jakelu 

STUK  tiedon keruu ja jakelu 

STUK  rekisteritoiminta 

STUK  valistus 

STUK  tutkimus ja kehitys 

STUK  turvallisuus 

STUK  seuranta 

STUK  valvonta 

STUK  varautuminen ja valmiustoiminta 

Valvira  turvallisuus 

Valvira  valvonta 

 

8 Johtopäätökset 
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8.1 Keskeisten tietovarantojen kartta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 30: Kohdealuuen keskeisten tietovarantojen kartta

YHTI 
Ympäristöterveydenhuollo
n kohdetietojärjestelmä

Ympäristöterveydenhu
ollon kohde‐ ja 
valvontatiedot

ALLU

Alkoholielinkeinorekist
eri

Dynasty

Biopankkirekisteri

Valveri

Yksityiset sote‐
palveluntuottajat

Terhikki

Terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden 

keskusrekisteriSäihke (MS Excel)

Apteekkirekisteri

Säihke (Erityisluparekisteri)

Erityisluparekisteri

n/a

Lääkkeiden toimitus‐ ja 
saatavuustiedot

Säihke

Tarkastus‐ ja 
valvontatietovaranto

Säihke (iRis, 
Erityisluparekisteri)

Lääketietokanta

HaVa

Lääkkeiden 
haittavaikutusten 

tietokanta 
(ihmisläkkeet)

Toimiluparekisteri

Kliinisen 
mikrobiologian 
laboratoriot

Pompidou tiedonkeruu

Huumehoidon 
kansallinen 

tilastoaineisto

TOPI

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 
toimipaikkarekisteri

Amor

Erikoissairaanhoidon 
hoitoonpääsy ‐tilasto

Koodistopalvelu

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 
organisaatioiden 

rekisteri SOTKAnet

Tilasto‐ ja 
indikaattoripankki

Koodistopalvelu

Sosiaali‐ ja terveysalan 
koodistot

Julkari

Julkaisuarkisto

AvoHILMO

Perusterveydenhuollo
n avohoidon 
palvelutiedot Aineisto‐ ja 

järjestelmärekisteri

THL:n tietojärjestelmät 
ja tietoaineistot

Fineli

Keskeisimpien 
elintarvikkeiden tiedot

Helmi‐
asianhallintajärjestelmä

Rekisteröitävien 
asioiden ja asiakirjojen 

rekisteri

Palveluhakemisto

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 
palveluhakemisto

Palveluvaaka

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 

palveluiden 
vertailupalvelu

TERO

Terveyden ja 
hyvinvoinnin ontologia

HILMO

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 

hoitoilmoitusrekisteri

n/a

Syöpärekisteri ja 
joukkotarkastusrekiste

rit

n/a

Tartuntatautirekisteri

SAHA, VASARA

Turvallisuuslupien 
tietovaranto

TUTKA tutkimusmäärien 
rekisteri

Radiologisen 
toiminnan 
tietovaranto

SAHA, Ydinjätetietokanta

Ydinjätteiden 
valvonnan 
tietovaranto

SAHA, RAMI 
radonmittausrekisteri

Asuntojen 
radonmittausten 
tietovaranto

SAHA, VESI‐
mittausrekisteri

Juomaveden 
radioaktiivisuusmittau
sten tietovaranto

RATIKKA asuntojen 
mittausrekisteri

Radonmitattujen 
asuinrakennusten 
teknisten tietojen 

tietovaranto
SAHA, 

Ympäristönäyterekisteri

Ympäristönäytteiden 
tietovaranto (Pohjois‐

Suomi)

Ihmismittausrekisteri

Ihmisten säteilyn 
mittaustietovaranto

AVA annosrekisteri

Säteilyannosmittauste
n tietovaranto

SAHA, LIMS 
laboratorioinformaatiojärj

estelmä

Ympäristönäytteiden 
radioaktiivisuusmittau
sten tietovaranto

Radon altistusrekisteri 
(työpaikat)

Radonaltistuksen 
tietovaranto

CTBT Ydinkoevalvonta

CTBT (NDC) mittausten 
tietovaranto

SAHA, Ilman 
radioaktiivisuusvalvonta

Ilman 
radioaktiivisuusvalvon

nan 
mittaustietovaranto

Finri tilannetiedot

Muille viranomaisille 
jaettavien STUKin 

suositusten 
tietovaranto

USVA

Ulkoisen säteilyn 
mittausten 
tietovaranto

Julkari

STUKin julkaisujen 
tietovaranto

SAHA, Luonnonsäteilyn 
valvontarekisteri

Luonnonsäteilyn 
valvonnan 
tietovaranto

SAHA, RAMI työpaikkojen 
radonmittausrekisteri

Työpaikkojen 
radonmittausten 
tietovaranto

Vera

Työnantaja‐ ja 
toimipaikkatiedot

Vera

Työsuojeluvalvonnan 
tarkastuskertomukset

Panostajarekisteri

Panostajaluvat

Asbestiluparekisteri

Rekisteri asbestiluvista

Vera

Asiakasaloitteiset 
valvontapyynnöt

Vera

Työolosuhdemittarit

Vera

Työsuojelun ohjauksen 
tietovarannot

Työsuojeluhenkilörekisteri

Rekisteri 
työsuojeluhenkilöistä

Santra

Työsuojelun 
kehittämisen 
tietovarannot

Työtapaturmat 
Tilastojulkaisu

Työtapaturma‐ ja 
ammattitautitilasto

Työehtosopimukset / Apex

Työehtosopimusten 
tietovaranto

TS‐Net, tyosuojelu.fi

Työsuojelun ohjeistus

USPA (TS‐Diaari)

Työsuojelun 
asianhallinnan diaari

Säihke (MS Excel)

Apteekkirekisteri
Säihke (iRis, 

Erityisluparekisteri)

Lääketietokanta

Sote‐raportit ja ‐tilastot

Alueellisen 
raportoinnin ja 
tilastoinnin 
tietovaranto

Potilastietojärjestelmä, 
Asiakastietojärjestelmä

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 

alueellinen 
tietovaranto

Asiakastietojärjestelmä

Sosiaalihuollon 
yksityisen 

palveluntuottajan 
asiakastietovaranto

Potilastietojärjestelmä

Terveydenhuollon 
yksityisen 

palvelutuottajan 
tietovaranto

n/a

Biopankit 

KanTa potilastiedon arkisto

Valtakunnallinen 
terveydenhuollon 
potilastietovaranto

Kansalaisen 
tiedonhallintapalvelu

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 

tiedonhallintapalvelu

Reseptikeskus, 
Reseptiarkisto

Valtakunnallinen 
lääkemääräysten 
tietovaranto

KanSa sosiaaliarkisto

Valtakunnallinen 
sosiaalihuollon 
asiaskastiedon 
tietovaranto KanTa potilastiedon arkisto 

(Kvarkki)

Valtakunnallinen 
kuvantamisen 
tietovaranto

Omahoitopolut

Yleinen terveystiedon 
tietovaranto

Lääketietokanta

Valtakunnallinen 
lääkkeiden 
tietovaranto

Vartti

Varmennerekisteri

TOPI

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 
toimipaikkarekisteri

Amor

Erikoissairaanhoidon 
hoitoonpääsy ‐tilasto

Koodistopalvelu

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 
organisaatioiden 

rekisteri

SOTKAnet

Tilasto‐ ja 
indikaattoripankki

Koodistopalvelu

Sosiaali‐ ja terveysalan 
koodistot

AvoHILMO

Perusterveydenhuollo
n avohoidon 
palvelutiedot

Fineli

Keskeisimpien 
elintarvikkeiden tiedot

Palveluhakemisto

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 
palveluhakemisto

Palveluvaaka

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 

palveluiden 
vertailupalvelu

HILMO

Sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon 

hoitoilmoitusrekisteri

n/a

Tartuntatautirekisteri

Valveri

Yksityiset sote‐
palveluntuottajat

Terhikki

Terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden 

keskusrekisteri

Suosikki

Sosiaalihuollon 
ammattihenkilörekiste

ri

(KanTa)

Omien terveys‐ ja 
hyvinvointitietojen 
halllinta‐alusta

Selite

organisaatio

Fimea

Evira

Apteekit

Palvelunantajat

Kela

AVI TS

STM YTH

STM Sote

STM TS

STUK

THL

TTL

Valvira

keskeisyys

on yhtä suuri kuin 
keskeinen

YHTI

Vesi‐ ja 
elintarvikevalvonnan 
laboratoriotiedot

YHTI

Sisäilmavalvonnan 
laboratoriotiedot

VYHA

Suunnitelmallisen 
valvonnan 

toteutuminen YHTI 
Ympäristöterveydenhuollo
n kohdetietojärjestelmä

Ympäristöterveydenhu
ollon kohde‐ ja 
valvontatiedot

VYHA 
Ympäristöterveydenhuollo
n valvontayksikkörekisteri

Ympäristöterveydenhu
ollon valvontayksiköt

Polarion

Vaatimustenhallinnan 
tietovaranto (YVL‐

ohjeet)

n/a

Työ‐ ja terveys ‐
haastattelututkimus

JOTI

Projektitiedot

ASA

Syöpäsairauden vaaraa 
aiheuttaville aineille 

ammatissaan 
altistuneiden rekisteri www‐sivusto

Työterveyden 
laatuportaali

TPSR

Työperäisten 
sairauksien rekisteri

LIMS

Palveluliiketoiminnan 
mittausten tietokannat

SOTE‐henkilöstökysely

Sosiaali‐ ja terveysalan 
työolot ‐kysely

Kunta10

Kuntasektorin 
henkilöstöseurantatutk

imus

FIMEA VALVIRA THL

TTL

SOTE osa‐alue

STUK

YTH osa‐alue

Työsuojelun osa‐alue
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8.2 Tietovarantojen avoimuus 

Työssä tunnistettiin samaan kohteeseen sekä samoihin tehtäviin liittyvät tietovarannot 
kohdealueen laajuisesti. Tämä mahdollistaa laajan tarkastelun organisaatiorajat 
ylittävään tiedonvaihtoon liittyen.  

Kukin organisaatio arvioi alustavasti tietotarpeitaan toisten organisaatioiden 
tietovarantoihin. Seuraavassa taulukossa on esitetty alustavasti tunnistetut tietotarpeet 
ryhmiteltynä tietovarannon vastuutahon mukaisessa järjestyksessä: 

Tarvitsija  Tietovaranto (järjestelmä)  Tietovaranto
tila 

Tarpeet Työsuojelun tietovarantoihin: 

TTL  Työnantaja‐ ja toimipaikkatiedot (Vera)    

TTL  Rekisteri asbestiluvista (Asbestiluparekisteri)    

TTL  Tilastokeskus: Työnantaja‐ ja toimipaikkatiedot 
(tietopalvelu) 

 

TTL  TVL: Työtapaturma‐ ja ammattitautitilasto 
(Työtapaturmat Tilastojulkaisu)  

 

Fimean tietovarannot: 

THL  Lääkehoito ja raskausrekisteri (n/a)   Tavoitetilan 
tietovaranto 

THL  Lääkkeiden haittavaikutusten tietokanta 
(ihmisläkkeet) (HaVa)  

 

Tarpeet Säteilyturvakeskuksen tietovarantoihin 

YTH  Asuntojen radonmittausten tietovaranto (SAHA, 
RAMI radonmittausrekisteri)  

 

YTH  Juomaveden radioaktiivisuusmittausten 
tietovaranto (SAHA, VESI‐mittausrekisteri)  

 

THL, TTL  Tutkimusten kuvailutietojen tietovaranto (STURE 
tutkimustiedonhallinta)  

 

Työ‐
suojelu 

Radonaltistuksen tietovaranto (Radon 
altistusrekisteri (työpaikat))  

 

YTH  Luonnonsäteilyn valvonnan tietovaranto (SAHA, 
Luonnonsäteilyn valvontarekisteri)  

 

Työ‐
suojelu 

Työpaikkojen radonmittausten tietovaranto (SAHA, 
RAMI työpaikkojen radonmittausrekisteri)  

 

Tarpeet THL:n tietovarantoihin 

Fimea, 
TTL 

Terveydenhuollon menetelmien arviointiraportit 
(HTA) (Ohtanen)  

 

STUK  Yleinen terveystiedon tietovaranto 
(Omahoitopolut)  

Tavoitetilan 
tietovaranto 

Työ‐
suojelu 

Sosiaali‐ ja terveydenhuollon organisaatioiden 
rekisteri (Koodistopalvelu)  

 

TTL  Tilasto‐ ja indikaattoripankki (SOTKAnet)    

Fimea, 
STUK 

Sosiaali‐ ja terveysalan koodistot (Koodistopalvelu)    
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Fimea  Julkaisuarkisto (Julkari)    

TTL  THL:n tietojärjestelmät ja tietoaineistot (Aineisto‐ 
ja järjestelmärekisteri)  

 

TTL  Rekisteritiedon muuttujakohtainen metatietokanta 
(n/a)  

Tavoitetilan 
tietovaranto 

Työ‐
suojelu 

Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arvionti 
(n/a)  

Tavoitetilan 
tietovaranto 

Tarpeet Työterveyslaitoksen tietovarantoihin 

THL  Projektitiedot (JOTI)   Tavoitetilan 
tietovaranto 

Työ‐
suojelu, 
STUK 

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille 
ammatissaan altistuneiden rekisteri (ASA)  

 

Työ‐
suojelu, 
STUK 

Työperäisten sairauksien rekisteri (TPSR)    

THL  Tutkimuksen data‐arkisto (n/a)   Tavoitetilan 
tietovaranto 

Tarpeet Valviran tietovarantoihin: 

Työ‐
suojelu 

Ympäristöterveydenhuollon kohde‐ ja 
valvontatiedot (YHTI Ympäristöterveydenhuollon 
kohdetietojärjestelmä)  

 

YTH  Osaamistestausrekisteri (OSTI 
Osaamistestausjärjestelmä)  

 

STUK  TLT Vaaratilannerekisteri (Terveydenhuollon 
laitteet ja tarvikkeet (TLT) ‐rekisterit)  

 

STUK  TLT Kliiniset laitetutkimukset (Terveydenhuollon 
laitteet ja tarvikkeet (TLT) ‐rekisterit)  

 

Fimea  Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluparekisteri 
(TURRE)  

 

THL  Biopankkirekisteri (Dynasty)     

Fimea  Tutkimuseettisen toimikunnan tietovaranto 
(TUKIJA tukija.fi)  

 

Fimea  Lupa toimia oikeuslääkärin sijaisena (Dynasty)    

Fimea  Kudosluvat (Dynasty)    

Fimea  Terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
keskusrekisteri (Terhikki)  

 

Fimea  Terveydenhuollo ammattihenkilöiden tietopalvelu 
(JulkiTerhikki)  

  

Fimea  Julkinen tupakkatuotteiden myyntiluparekisteri 
(JulkiTurre)  

  

 

THL:n valtakunnalliset tilastot ja aineistot ovat sellaisia, joita monet organisaatiot 
tarvitsevat eikä niitä ole suuren lukumääränsä vuoksi ylläolevassa taulukossa esitetty. 
Lisäksi Valvira on ilmoittanut, että sen toiminnan kannalta kiinnostavia tietovarantoja 
ovat THL:n tietovarannot, Kelan tietovarannot, osa tilastokeskuksen tietovarannoista 
sekä osa Fimean tietovarannoista. 
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Tietovarantojen avaamisessa nähtiin paljon mahdollisuuksia, mutta samaan aikaan 
nousi esiin kysymyksiä tiedon avaamiseen liittyvistä haasteista ja uhkista. Vahvuuksina 
nähtiin tiedon laadun ja kattavuuden paraneminen, työnjaon selkiytyminen, 
kustannussäästöt ja päätöksentekokyvyn vahvistuminen. Vain riittävän kattavat 
tietovarannot mahdollistavat luotettavan tilannekuvan luomisen. Useista näkökulmista 
rikastettu tieto tarjoaa faktoihin perustuvan informaation päätöksenteon pohjaksi.  

Haasteina nähtiin resurssit, osaaminen ja yhdistelymahdollisuuksien tunnistaminen. 
Suuri osa tiedosta on salaista ja tietoa avattaessa on huolellisesti tarkasteltava 
tietosuoja-asioita – toisaalta todettiin, että tietosuoja ja rajoittavat säännökset 
ylikorostuvat. Erityisesti tiedon analysointiin katsottiin tarvittavan lisätietämystä, jotta 
tiedoista osataan tehdä oikeita johtopäätöksiä ja että osataan tunnistaa eri tarpeisiin 
tarvittavat tietolähteet. 

 

8.3 Kohdealueella linjattavat asiat 

Kokonaisuuden kehittämiseksi ja kehitystyön edistämiseksi linjattavia asioita nousi 
esiin seuraavasti: 

a) Koonti- ja jakelukanavien käsittely tietovarantomielessä 
 
Tietovarantokartoista ei ole tällä hetkellä eroteltavissa  
- varsinaisia tietovarantoja ja 
- tietojen koonti- ja jakelukanavia. 
 
Etenkin THL:n, Säteilyturvakeskuksen ja Työterveyslaitoksen tietovarannoille on 
tyypillistä, että tietoja kootaan useista lähteistä ja tarjotaan jalostetussa muodossa 
eteenpäin. 
 

b) Tilastotiedon jakelu ja luokittelu 
 
Tilastoihin tyypillisesti kootaan tietoa useammasta tietolähteestä. Ei ole selvää, 
miten tietolähteisiin tulisi suhtautua tietovarantonäkökulmasta – ovatko ne 
organisaation tietovarantoja tai onko organisaation tuottama tilasto tietovaranto? 
Usein tilastotiedon jakelujärjestelmiin liittyy myös joitain tilastoinnin 
perusominaisuuksia. Herääkin kysymys siitä, tulisiko kohdealueella pyrkiä 
keskitettyyn tilastotiedon jakelujärjestelmään.  
 
Lisäksi nousi esiin tilastoissa käytettävät luokittelut. Tilastokeskuksella on käytössä 
yhtenäiset luokittelut. Tulisiko kohdealueen tilastoissa pyrkiä käyttämään niitä niiltä 
osin kuin mahdollista? Virastoilla ja laitoksilla on tarve myös substanssialue-
kohtaisille luokitteluille – esim. STUKilla on tarve käyttää IAEA:n luokituksia. 
 

c) Tutkimustieto, kyselyiden ja arvioiden tulokset, trendit  
 
Tutkimustiedon hallintaan koko kohdealueella tulisi soveltaa TTA-hankkeen 11 

                                                 
11 https://confluence.csc.fi/download/attachments/26936985/TUTKI‐
tietomallity%C3%B6ryhm%C3%A4+II+v%C3%A4liraportti+1‐9‐
2013.pdf?version=1&modificationDate=1378122282066) 
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mukaisia suosituksia.  
 

d) www-sivustoilla julkaistun tiedon käsittely tietovarantomielessä 
 
Kohdealueella on useita tietovarantoja, joiden ainoa ylläpitopaikka on jokin 
verkkosivu. Rajatun tietomäärän tuottaminen www-sivulle on usein halvempaa kuin 
tiedon hallinta tietojärjestelmässä.  

 

8.4 Keskeiset kehityskohteet 

Organisaatiokohtaiset kehitystarpeet on kuvattu laajemmin ja tarkemmin 
organisaatiokohtaisissa luvuissa 4.1 – 4.8. 

Kohdealueen kannalta keskeisiksi kehityskohteiksi tunnistettiin seuraavat asiat: 

a) Tietorantojen yhdistämistarpeet 
 
Valvira hallinnoi tupakanmyyntipaikkoja TURRE-järjestelmässä, joka tarjoaa myös 
kyselypalvelun. Nikotiinivalmisteiden myyntiluvista ja -paikoista vastaa Fimea, sillä 
nikotiini luokitellaan lääkeaineeksi. Nikotiinituotteita saa kuitenkin apteekkien lisäksi 
myydä vain tupakanmyyntipaikoissa. Olisi luontevaa hallinnoida myös 
nikotiinivalmisteiden myyntipaikat TURRE:ssa.  
 
Kehityskohteesta ei ole käynnissä olevia toimenpiteitä. Asia tulee käsitellä Fimean 
ja Valviran kesken. STM osallistuu valmisteluun. 
 

b) Tarve kahteen keskitettyyn tietovarantoon 
 
Hallinnonalan keskitetty lääketietovaranto 
Tarvitaan hallinnonalan keskitetty lääketietovaranto, jossa lääkkeiden keskeisimmät 
perustiedot on saatavilla ja ylläpidettävissä yhdestä paikasta. Tällä hetkellä 
lääkkeiden perustiedot ovat useamman viranomaisen tietovarannoissa, eivätkä 
näin ollen missään kokonaisvaltaisesti. Lisäksi Fimealla on tarve luotettavaan 
lääkkeiden saatavuustietoon ja Valviralle tarve saada ajantasaista reseptitietoa. 
Nämä kaikki tarpeet tulee huomioida keskitetyn lääketietovarannon suunnittelussa. 
 
Lääketietojen hallinnasta on käynnissä STM:n vetämä arkkitehtuuriselvitys, johon 
osallistuvat Fimea, Kela, THL ja Lääketietokeskus. 
 
Keskitetty työnantajarekisteri 
Viranomaisten yhteisen työnantajarekisterin puuttuminen vaikeuttaa toimintaa 
työsuojelussa. Se toisi suoraan säästöjä tarkastustoimintaan käytettävän ajan 
vähenemisenä. Mikäli työnantajan tiedot olisivat ajantasaisemmat ja tietoja saisi 
helpommin, olisi mahdollista tehdä nykyistä enemmän etävalvontaa ja valvonta 
voitaisiin kohdistaa nykyistä paremmin. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriöllä on käynnissä Asiakastietohanke. Tästä 
asiakastietovarannosta voi kehittyä kansallinen keskitetty tietovaranto työnantajien 
organisaatio- ja toimipaikkatietojen hallintaan. Työsuojeluhallinnon roolista 
suhteesta TEMin Asiakastietohankkeeseen on keskusteltu alustavasti. 
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c) Organisaatio- ja toimipaikkatiedot 
 
Organisaatio- ja toimipaikkatieto on keskeisessä roolissa silloin, kun on tarve 
yhdistellä eri tietovarantojen tietoja tai kohdentaa toimenpiteitä tiettyyn toimijaan. 
Esimerkiksi jos jossain toimipaikassa on haasteita säteilyturvallisuuteen liittyen, on 
sinne hyvä kohdentaa myös Työsuojelun valvontaa. Organisaatio- ja 
toimipaikkatiedon haaste on kansallinen ja VM:llä on käynnissä hanke 
organisaatiotiedon ja siihen liittyvien ratkaisujen kehittämisestä. Siihen liittyen on 
vastikään tehty MDM esiselvitys 12. Tavoitteena on luoda valtakunnallinen malli 
organisaatiotiedon esittämiselle sekä huolehtia organisaatio- ja toimipaikkatiedon 
yksilöivästä tunnistamisesta.  
 
Kohdealueella on aiemmin laadittu organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri 
13. Siinä tuli esiin osa myös tässä raportissa esitetyistä organisaatio- ja 
toimipaikkatietoon liittyvistä haasteista. Hallinnonalan sidosryhmien hallintaan 
liittyen on käynnissä CRM-ratkaisun esiselvityksen täydentäminen. 
 
Luotettavat sote-organisaatiotiedot ovat edellytys sähköisten sote-palveluiden 
luomiselle. Tällä hetkellä niihin liittyy rakenteellisia haasteita ja monissa sähköisissä 
palveluissa joudutaan turvautumaan erillisiin, lähdetietokannoista irrallisiin ja 
muokattuihin tietovarantoihin. Tähän liittyen on aiemmin laadittu sote-
organisaatiotietojen hallinnan kohdearkkitehtuuri, jossa suositellaan MDM-
ratkaisua. Siinä esitetään Sosiaali- ja terveysministeriötä kehitystyön omistajaksi ja 
ohjaajaksi sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta kehitystyö koordinaattoriksi 
 

d) Data-analytiikkaan hyödyntäminen  
 
Hyödyntämällä laaja-alaisesti erilaisia tietovarantoja ja käsittelemällä niitä Big data 
analytiikan keinoin, voidaan tiedolla luoda todellista vaikuttavuutta. Tämä tuotiin 
vahvasti esiin sote -osa-alueella. THL ehdottikin, että se voisi tulevaisuudessa 
tarjota data-analytiikan supertietovarannon. Lisäksi kohdealueella kaivataan data-
analytiikan osaamisen kehittämistä. 
 

e) Tiedon hyödyntäminen toiminnan ohjaamisessa 
 
Etenkin virastoissa ja laitoksissa tiedon käyttöä toiminnan ohjaamisessa tulisi 
tehostaa ja saada se systemaattiseksi osaksi johtamista. On suositeltavaa luoda 
kohdealueelle yhteinen, tietopohjainen toiminnan ohjaamisen kehys, joka kattaa 
toiminnanohjausjärjestelmän, tiedolla johtamisen mekanismit sekä 
tietovarantotekniikan. 
 
Ministeriöllä, virastoilla ja laitoksilla on kaikilla suunnitteilla tai käynnissä omia 
toimenpiteitä tiedolla johtamisen kehittämiseksi. Näitä hankkeita tulee käsitellä 
yhdessä ja sopia mahdollisesti tarvittavista yhteisistä toimenpiteistä. 
 

                                                 
12 https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/mdm-esiselvitys 
 
13 https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/terveyden-ja-hyvinvoinnin-kohdealueen-organisaatio-
ja-toimipaikkatietojen-arkkitehtuuri 
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f) Viranomaisasioinnin julkisuus (asianhallintajärjestelmät), tilannekuva 

 
Viranomaisasiointi on julkista asiatasolla ja tarkastelun kohteena on myös 
käsittelyprosessiin kuluva aika. Nämä tiedot on saatavissa asianhallinta-
järjestelmistä. Useilla virastoilla ja laitoksilla on käynnissä tai jo toteutettuna 
julkistamiseen liittyviä ratkaisuja. Sen sijaan, että kohdealueen organisaatiot luovat 
erillisiä ratkaisuja, olisi tästäkin hyvä luoda kohdealueen laajuinen ratkaisukehys. 
Samalla on hyvä huomioida myös mahdolliset tilannekuvan edellyttämät 
tietotarpeet. 
 
Ministeriöllä, virastoilla ja laitoksilla on viranomaisasioinnin julkisuuteen ja 
tilannekuvan luomiseen liittyen joko suunnitteilla tai käynnissä omia hankkeita. 
Näitä tulee käsitellä yhdessä ja sopia mahdollisesti tarvittavista yhteisistä 
toimenpiteistä. 
 

 

 

 


