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THL:n lakisääteiset henkilörekisterit          
• 12 pysyvää lakisääteistä henkilörekisteriä
• Rekisterit lainsäädäntöperustan mukaan:
• 1. Terveydenhuollon valtakunnalliset 

henkilörekisterit;
• 2. sosiaalihuollon rekisterit ja
• 3. tartuntatautirekisteri
• Rekisterit sijaitsevat pääasiassa THL:ssä. 

Syöpärekisterin ja näkövammarekisterin tekninen 
ylläpito Suomen Syöpäyhdistys ry:ssä ja 
Näkövammaisten Keskusliitto ry:ssä

1. Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989, muut. 38/1993 ), asetus terveydenhuollon 
valtakunnallisista henkilörekistereistä (774/1989)

2. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta annettu laki (409/2001)
3. Tartuntatautilaki (583/1986) 
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THL:n terveydenhuollon 
valtakunnalliset henkilörekisterit
1. Terveydenhuollon poisto-/hoitoilmoitusrekisteri
2. Syntyneiden lasten rekisteri
3. Raskauden keskeyttämis- ja steriloimisrekisteri
4. Epämuodostumarekisteri
5. Implanttirekisteri
6. Syöpärekisteri
7. Näkövammarekisteri
8. Rokotteiden haittavaikutusrekisteri

Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989, muut. 38/1993 ), asetus terveydenhuollon 
valtakunnallisista henkilörekistereistä (774/1989) 1-3 §:t, 5-11 §:t, tartuntatautilaki (583/1986) 12 b §
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THL:n sosiaalihuollon rekisterit
1. Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri ja kotihoidon 

asiakaslaskenta
2. Lastensuojelurekisteri
3. Toimeentulotukirekisteri

THL voi luovuttaa tiedot vain tunnisteettomina

Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta (409/2001) 2 §, 5 § 3 mom.
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Eräitä THL:n rekistereitä

Rekisterien aineistokuvaukset, rekisteriselosteet ja laatuselosteet löytyvät 
THL:n Internet-sivustolta

http://www.stakes.fi/FI/tilastot/tausta/index.htm
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THL lupaviranomaisena

• Miksi tarvitaan lupa?



Tietojen salassapito
• Rekistereiden ja asiakirjojen tiedot on säädetty 

pidettäväksi salassa
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Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989) 4 § 1 mom., sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksen tilastotoimesta annettu laki (409/2001) 5 § 1 mom., tartuntatautilaki (583/1986) 23 b §, laki 
potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 §, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
(812/2000) 14 §, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 § 1 mom. 16-, 23- ja 25-kohdat



Tietojen arkaluonteisuus
• Arkaluonteisten tietojen käsittely on kielletty
• Henkilötietolain mukaan arkaluonteisina tietoina 

pidetään muun muassa henkilötietoja, jotka 
kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan:
henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta 
taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai 
niihin verrattavia toimia;
henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan 
sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja muita 
sosiaalihuollon etuuksia

• Eräänä poikkeuksena arkaluonteisten tietojen 
käsittelykiellosta voi olla käsittely tieteellistä 
tutkimusta varten
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Henkilötietolaki (523/1999) 11 §, 12 §
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Tietojen luovutussäännökset
Terveydenhuollon valtakunnalliset henkilörekisterit:
• THL voi osaltaan antaa luvan henkilötietojen 

luovuttamiseen, jos luovutus tapahtuu 
terveydenhuollon toimintaa, tautien ennaltaehkäisyä 
tai hoitoa koskevaa taikka näihin liittyvää määrättyä 
tieteellistä tutkimusta varten

• Ennen lupapäätöksen antamista on varattava 
tietosuojavaltuutetulle tilaisuus tulla kuulluksi

• Lupapäätökseen tulee liittää rekisteröidyn 
yksityisyyden suojan turvaamiseksi tarpeelliset 
määräykset

Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989) 4 §



9.12.2010 A. Vuori / THL 13

Tietojen luovutussäännökset
THL:n sosiaalihuollon rekisterit:
• THL voi luovuttaa sosiaalihuollon rekisterien tietoja, 

jotka eivät sisällä tunnistetietoja, yhteiskuntaoloja 
koskevia tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia 
selvityksiä varten

• Ei tietosuojavaltuutetun kuulemisvelvoitetta

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta annettu laki (409/2001) 5 § 3 mom.
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Tietojen luovutussäännökset
Tartuntatautirekisteri:
• THL voi antaa luvan henkilötietojen luovuttamiseen 

terveydenhuollon toimintaa, tautien ennaltaehkäisyä 
tai hoitoa koskevaa taikka näihin liittyvää määrättyä 
tieteellistä tutkimusta varten

• Luovutuksen tulee täyttää julkisuuslain (621/1999) 
16 §:n 3 momentissa säädetyt vaatimukset

• Ennen lupapäätöstä tietosuojavaltuutetulle on 
varattava tilaisuus tulla kuulluksi

Tartuntatautilaki (583/1986) 23 b § 5 mom., laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 16 § 
3 mom.
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Tietojen luovutussäännökset
Potilasasiakirjat:
• Potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen 

luovuttamisesta tieteellistä tutkimusta ja tilastointia 
varten on voimassa, mitä siitä säädetään 
julkisuuslaissa, terveydenhuollon valtakunnallisista 
henkilörekistereistä annetussa laissa ja 
henkilötietolaissa

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 § 4 mom.
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Tietojen luovutussäännökset
Potilasasiakirjat:
• Lisäksi THL voi antaa luvan tietojen saamiseen 

yksittäistapauksessa, kun tieteellistä tutkimusta 
varten tarvitaan tietoja useamman kuin yhden 
terveyden ja sairaanhoidon palveluja tuottavan 
kunnan tai kuntayhtymän potilasasiakirjoista

• sekä yhdenkin yksityisestä terveydenhuollosta 
annetussa laissa tarkoitetun terveydenhuollon 
palveluja tuottavan yksikön ja itsenäisesti 
ammattiaan harjoittavan terveydenhuollon 
ammattihenkilön potilasasiakirjoista

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 § 4 mom.
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Tietojen luovutussäännökset
Potilasasiakirjat:
• Lupa voidaan antaa, jos on ilmeistä, ettei tiedon 

antaminen loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi 
salassapitovelvollisuus on säädetty

• Lupaa harkittaessa on huolehdittava siitä, että 
tieteellisen tutkimuksen vapaus turvataan

• Lupa voidaan antaa määräajaksi, ja siihen on 
liitettävä yksityisen edun suojaamiseksi tarpeelliset 
määräykset

• Lupa voidaan peruuttaa, jos siihen harkitaan olevan 
syytä

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 § 4 mom.
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Tietojen luovutussäännökset
Sosiaalihuollon asiakirjat:
• Sosiaalihuollon salassa pidettävään asiakirjaan 

sisältyvien tietojen antamisesta tieteellistä 
tutkimusta varten on voimassa mitä siitä säädetään 
julkisuuslaissa ja henkilötietolaissa

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 18 § 5 mom.
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Tietojen luovutussäännökset
Sosiaalihuollon asiakirjat:
• Lisäksi THL voi antaa luvan tietojen saamiseen 

yksittäistapauksessa, kun tieteellistä tutkimusta 
varten tarvitaan tietoja useamman kuin yhden 
sosiaalihuollon palveluja tuottavan kunnan tai 
kuntayhtymän asiakasta koskevista asiakirjoista

• sekä yhdenkin yksityisesti sosiaalihuoltoa 
järjestävän palvelun tuottajan asiakasta koskevista 
asiakirjoista

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 18 § 5 mom.
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Tietojen luovutussäännökset
Sosiaalihuollon asiakirjat:
• Lupa voidaan antaa, jos on ilmeistä, ettei tiedon 

antaminen loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi 
salassapitovelvollisuus on säädetty

• Lupaa harkittaessa on huolehdittava siitä, että 
tieteellisen tutkimuksen vapaus turvataan

• Lupa voidaan antaa määräajaksi, ja siihen on 
liitettävä yksityisen edun suojaamiseksi tarpeelliset 
määräykset

• Lupa voidaan peruuttaa, jos siihen harkitaan olevan 
syytä

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 18 § 5 mom.
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Sosiaali- ja terveysministeriön 
hallinnonalan lupalomake

http://www.thl.fi/tutkimusluvat

http://www.thl.fi/tutkimusluvat


Käyttölupahakemuksen liitteet
1. Tutkimussuunnitelma;
2. Luonnos tieteellisen tutkimuksen rekisteriselosteeksi
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1. Henkilötietolaki (523/1999)14 § 1 mom. 2-kohta
2. Henkilötietolaki (523/1999) 10 §



Käyttölupahakemuksen liitteet
1. Tutkimussuunnitelma;
2. Luonnos tieteellisen tutkimuksen rekisteriselosteeksi; 

ja tarvittaessa:
3. Eettisen toimikunnan lausunto/lausunnot;
4. Jäljennökset yhteydenotto- ja informaatiokirjeestä sekä 

suostumusasiakirjoista;
5. Rekisterinpitäjäorganisaation päätös tutkimuksen tekemisestä ja 

aineiston käytöstä;
6. Yhteistyöhanketta koskeva selvitys rekisterinpidon vastuista ja 

tietojenkäsittelystä;
7. Jäljennökset mahdollisista aiemmista/muista 

lupapäätöksistä/lupahakemuksista
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Käyttölupamenettely THL:ssä
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Kustannukset
• Tutkimuslupa
• Aineiston poiminta
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Tutkimuslupa
• THL:n myöntämät tutkimusluvat ovat valtion 

maksuperustelaissa (150/1992) tarkoitettuja 
julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään 
omakustannearvoa vastaava kiinteä maksu

• Tutkimusluvasta peritään hakijalta maksuna 200 
euroa

• Opinnäytetyöhön liittyvästä lupapäätöksestä 
peritään maksuna 75 euroa

Sosiaali- ja terveysministeriön antama asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista 
(1049/2008) 2 §, valtion maksuperustelaki (150/1992) 6 § 2 mom.
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Aineiston poiminta
• Valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja 

muita suoritteita, joissa laitoksella on tosiasiallinen 
yksinoikeus suoritteen tuottamiseen ja joissa maksu voidaan 
määrätä siten, että se vastaa tuotteen omakustannusarvoa, 
ovat muun muassa

- tilauksesta laadittavat tilastot
- laajat tietopalvelutehtävät

• Tutkimusaineistopoiminnasta THL:ssä perittävä maksu 
määritellään siihen käytetyn työajan perusteella. Aineiston 
muodostukseen käytetyn työtunnin hinta on n. 122 euroa, 
kun työn suorittajana on kokenut asiantuntija

Sosiaali- ja terveysministeriön antama asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista 
(1049/2008) 3 § 2 mom., valtion maksuperustelaki (150/1992) 7 § 2 mom.
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Tietosuoja
Yleisimmät kysymykset

• Käsitelläänkö henkilötietoja?
i. Kuka tai mikä taho toimii rekisterinpitäjänä?
ii. Tutkimusaineiston hävittäminen tai arkistointi
iii. Suostumukset ja informointi



9.12.2010 A. Vuori / THL 31

Tietosuoja

• Käsitelläänkö henkilötietoja?
i. Kuka tai mikä taho toimii rekisterinpitäjänä?
ii. Tutkimusaineiston hävittäminen tai arkistointi
iii. Suostumukset ja informointi
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Käsitelläänkö henkilötietoja?
• Henkilötietoja käsiteltäessä noudatetaan 

henkilötietolakia (523/1999)

Henkilötietolaki (523/1999)  1 ja 2 §:t
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Käsitelläänkö henkilötietoja?
• Henkilötunnusta saa käsitellä rekisteröidyn 

yksiselitteisesti antamalla suostumuksella tai, jos 
käsittelystä säädetään laissa. Lisäksi 
henkilötunnusta saa käsitellä, jos rekisteröidyn 
yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää muun 
muassa historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten

Henkilötietolaki (523/1999) 13 § 1 mom.
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Käsitelläänkö henkilötietoja?
• Henkilötietolaissa henkilötiedolla tarkoitetaan 

kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen 
ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia 
merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen 
perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä 
taloudessa eläviä koskeviksi

Henkilötietolaki (523/1999) 3 § 1 mom. 1-kohta
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THL:n tietoluovutusten 
perusperiaatteita
• Tutkimusaineisto muodostaa henkilörekisterin niin 

kauan kuin tunnisteettomiksi muutetut (kryptatut 
tms.) aineistot voidaan uudelleen palauttaa 
tunnisteellisiksi

• Tutkimusaineisto muodostaa henkilörekisterin niin 
kauan kuin koodiavainta säilytetään

• Tutkimusaineisto muodostaa henkilörekisterin niin 
kauan kuin tutkimusyksiköiden välillinen 
tunnistaminen aineistosta on mahdollista
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Tietosuoja

• Käsitelläänkö henkilötietoja? Jos käsitellään..
i. Kuka tai mikä taho toimii rekisterinpitäjänä?
ii. Tutkimusaineiston hävittäminen tai arkistointi
iii. Suostumukset ja informointi
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Tietosuoja

• Käsitelläänkö henkilötietoja? Jos käsitellään..
i. Kuka tai mikä taho toimii rekisterinpitäjänä?
ii. Tutkimusaineiston hävittäminen tai arkistointi
iii. Suostumukset ja informointi
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Kuka tai mikä taho toimii 
rekisterinpitäjänä?
• Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan yhtä tai useampaa 

henkilöä, yhteisöä, laitosta tai säätiötä, jonka 
käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla 
on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä tai 
jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla säädetty

Henkilötietolaki (523/1999) 3 § 1 mom. 4-kohta
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Kuka tai mikä taho toimii 
rekisterinpitäjänä?
• Huolellisuusvelvoite: Rekisterinpitäjän tulee käsitellä 

henkilötietoja laillisesti, noudattaa huolellisuutta ja 
hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä toimia muutoinkin 
niin, ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja 
muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia 
rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta

• Henkilötietojen käytön tulee olla asiallisesti 
perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta

• Rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä 
rekisteriseloste, joka on pidettävä jokaisen saatavilla

Henkilötietolaki (523/1999) 5 §, 6 §, 10 §
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Tietosuoja

• Käsitelläänkö henkilötietoja? Jos käsitellään..
i. Kuka tai mikä taho toimii rekisterinpitäjänä?
ii. Tutkimusaineiston hävittäminen tai arkistointi
iii. Suostumukset ja informointi
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Tutkimusaineiston hävittäminen tai 
arkistointi
• Henkilörekisteri tulee hävittää tai siirtää 

arkistoitavaksi tai sen tiedot muuttaa sellaiseen 
muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä 
tunnistettavissa, kun henkilötiedot eivät enää ole 
tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen 
tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi

• Arkaluonteiset tiedot on poistettava rekisteristä 
välittömästi sen jälkeen, kun käsittelylle ei ole 
HetiL:n 12 §:n 1 momentissa mainittua perustetta. 
Perustetta ja käsittelyn tarvetta on arvioitava 
pääsääntöisesti vähintään viiden vuoden välein

Henkilötietolaki 14 § 1 mom. 4-kohta, 12 § 2 mom.
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Tutkimusaineiston hävittäminen tai 
arkistointi
• Yksityisen tutkimusryhmän henkilörekisteri, joka on 

tieteellisen tutkimuksen kannalta tai muusta syystä 
merkityksellinen, voidaan siirtää korkeakoulun 
taikka tutkimustyötä lakisääteisenä tehtävänä 
suorittavan laitoksen tai viranomaisen arkistoon, 
jos kansallisarkisto antaa siihen luvan

Henkilötietolaki 35 § 2 mom.
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Tietosuoja

• Käsitelläänkö henkilötietoja? Jos käsitellään..
i. Kuka tai mikä taho toimii rekisterinpitäjänä?
ii. Tutkimusaineiston hävittäminen tai arkistointi
iii. Suostumukset ja informointi

(kun THL:n rekistereihin yhdistetään tutkittavalta 
suostumuksella kerättyjä tietoja)
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Suostumukset ja informointi
• Suostumuksella tarkoitetaan kaikenlaista 

vapaaehtoista, yksilöityä ja tietoista tahdon 
ilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy 
henkilötietojensa käsittelyn

• Arkaluonteisia tietoja voidaan käsitellä 
rekisteröidyn annettua nimenomaisen 
suostumuksensa

Henkilötietolaki 3 § 1 mom. 7-kohta, 12 § 1 mom.
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Suostumukset ja informointi
Informointi tietojen käsittelystä
• Rekisterinpitäjän on henkilötietoja kerätessään 

huolehdittava siitä, että rekisteröity voi saada 
tiedon rekisterinpitäjästä ja tarvittaessa tämän 
edustajasta, henkilötiedon käsittelyn tarkoituksesta 
sekä siitä, mihin tietoja säännönmukaisesti 
luovutetaan, samoin kuin ne tiedot, jotka ovat 
tarpeen rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi 
asianomaisessa henkilötietojen käsittelyssä

• Pääsääntöisesti em. tiedot on annettava 
rekisteröidylle henkilötietoja kerättäessä ja 
talletettaessa

Henkilötietolaki 24 § 1 mom.
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Suostumukset ja informointi
• Ihmiseen kohdistuvaa lääketieteellistä tutkimusta ei 

saa suorittaa ilman tutkittavan kirjallista tietoon 
perustuvaa suostumusta

• Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 6 
§:ssä tarkoitetun suostumusasiakirjan tulee 
sisältää: mm. selvitys siitä, mistä muualta 
tutkittavaa koskevia tietoja tullaan keräämään

Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999) 6 § 1 mom., valtioneuvoston asetus lääketieteellisestä 
tutkimuksesta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta 3 § 1 mom. 3-kohta
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Lisätietoja
• THL 

http://www.thl.fi/tutkimusluvat
• Tietosuojavaltuutetun toimisto 

http://www.tietosuoja.fi
• Rekisteritutkimuksen tukikeskus 

ReTki 
http://www.rekisteritutkimus.fi

• Arto Vuori, puh. 020 610 7035, 
etunimi.sukunimi@thl.fi

http://www.thl.fi/tutkimusluvat
http://www.tietosuoja.fi/
http://www.rekisteritutkimus.fi/


Kiitos!
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