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Sosiaali-, terveys- ja lääketietojen 
tiedonhallinnan, digitalisaation ja 
tekoälyn uudistuva säädöspohja

 R iikka Vuokko käsitteli ansiokkaasti 
Dosiksen edellisen numeron pääkir-
joituksessa lääkeasioiden tiedonhal-
linnan kehittämisnäkymien paino-

pisteitä lähivuosille ennakoiden jo tätä tee-
manumeroa digitalisaation ja tekoälyn suh-
teen (Vuokko 2022). Lähestyn sen vuoksi itse 
asiaa katsauksella toimintaympäristön uudis-
tuvaan lainsäädäntöön ja Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen rooliin sosiaali- ja terveys-
tiedon hallinnassa.

Sähköisten tiedonhallintapalvelujen kehit-
tämisen tavoitteena on asiakas- ja potilastie-
tojen sekä lääkemääräysten tehokas hallinta, 
kansallisesti yhdenmukaiset asiakasasiakirjat, 
tietojen ajantasainen saatavuus, yhteiskäyttö 
ja sähköinen arkistointi. Digitalisaatio tiedon-
hallinnassa ei tarkoita vain tietojen sähköistä 
kirjaamista, vaan se edellyttää oikeita kirjaa-
miskäytäntöjä ja monipuolista tiedonhallin-
taa tiedon koko elinkaaren ajan. On huomi-
onarvoista, että laadukkaat sosiaali- ja terve-

ystiedot ovat saatavilla Findatan luvalla myös 
toisiokäyttöön, kuten tutkimukseen ja tiedolla 
johtamiseen. Juuri nyt sote-uudistuksen, väes-
tön ikääntymisen, henkilöstövajeiden ja heik-
kenevän taloustilanteen vuoksi tiedonhallinta-
palvelujen kehittäminen ja vaikuttavuusperus-
teinen ohjaus ovat erittäin tärkeitä.

Eurooppalaisia muutosajureita 
Suomelle ollaan laatimassa vuoteen 2030 ulot-
tuvaa kansallista strategista etenemissuunni-
telmaa – digitaalista kompassia – digitalisaa-
tion ja datatalouden murroksessa menesty-
miseksi ja kansallisen digitalisaatiokehityksen 
ohjaamiseksi. Tavoitteena on luoda digitali-
saatiolle ja datataloudelle yhteinen kansalli-
nen visio ja tavoitteet vuoteen 2030. Suomen 
digikompassi sisältää kansalliset tavoitteet, 
joilla tuetaan EU:n digikompassin tavoittei-
den saavuttamista. Lisäksi digikompassiin on 
koottu kansallisia, EU-kompassia täydentä-
viä tavoitteita ja teemoja, jotka ovat tarpeelli-
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säädökset tukisivat sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelujärjestelmän ja palveluiden kehittä-
mistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon integ-
raatiota eli sitä, että sosiaali- ja terveyspalve-
lut muodostaisivat asiakkaalle toimivan koko-
naisuuden. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 
1.1.2024.

Lakipaketin osana esitetään myös sähköi-
sestä lääkemääräyksestä annetun lain muut-
tamista, tarkoituksena parantaa lääkkeiden 
käytön turvallisuutta. Laissa säädettäisiin 
lääkemääräyksen lisäksi lääkemääräykseen 
liittyvistä merkinnöistä ja valtakunnallisesta 
lääkityslistasta. Merkinnöillä tarkoitetaan esi-
merkiksi lääkemääräyksen lopettamismer-
kintää ja apteekin lääkemääräykseen tekemiä 
toimitusmerkintöjä. Lakiin lisättäisiin viittaus 
asiakastietolakiin. Lääkemääräykset olisivat 
potilasasiakirjoja, joiden käsittelyssä sovel-
lettaisiin asiakastietolakia, ellei laissa säh-
köisestä lääkemääräyksestä säädettäisi niiden 
käsittelystä.

Reseptikeskuksen määritelmää ehdote-
taan muutettavan siten, että reseptikeskus 
olisi jatkossa tietokannan sijaan tietovaranto, 
jotta käsitteistö on yhdenmukaista asiakas-
tietolain kanssa. Reseptikeskuksen tietosisäl-
töihin lisättäisiin myös lääkehoidon toteutta-
mista koskevat tiedot. Valtakunnallinen lääki-
tyslista tarkoittaisi jatkossa potilaskohtaista 
yhteenvetoa, joka koostettaisiin reseptikes-
kukseen tallennetuista lääkemääräyksistä ja 
niihin liittyvistä merkinnöistä. Valtakunnal-
linen lääkityslista tulisi hakea potilastietojär-
jestelmiin reseptikeskuksesta, jotta sen avulla 
voidaan selvittää ajantasainen tieto potilaalle 
määrätyistä lääkkeistä. Lisäksi lääkkeen mää-
rääjä velvoitettaisiin hakemaan tiedot potilaan 
käytössä olevasta ajantasaisesta lääkityksestä 
reseptikeskuksesta.

Lääkehoitojen ja lääkkeiden informaatio-
ohjausta halutaan jatkossa vahvistaa. STM on 
antanut Fimealle tehtäväksi laatia toiminta-
malliehdotuksen ja tiekartan dataperusteisen 
toiminnan tehostamiseksi, mahdollistamiseksi 
ja selkeyttämiseksi lääkehoitoon ja lääkkei-
den käyttöön liittyvissä keskeisissä käyttöta-
pauksissa. Riikka Vuokon toimittaman selvi-
tysraportin mukaan lääkehoidon ja -huollon 
tietopohja koostuu tällä hetkellä useista tie-
toaineistoista ja niitä ylläpitävät ja kehittävät 

useat toimijat. Selvityksen mukaan keskeisim-
piä kehitysteemoja ovat alueellisen ja kansalli-
sen tason tahtotilan muodostaminen, vaikut-
tavuus- ja kustannusvaikuttavuustieto, lääke-
hoidon seurantatieto ja tietojärjestelmäkehit-
täminen (Aatola ym. 2022).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rooli 
sosiaali- ja terveystiedonhallinnassa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on 
kehittänyt sote-tiedonhallinnan digitalisaa-
tiota pitkäjänteisesti jo kauan. Tietojen, tieto-
mallien ja tietorakenteiden oikeellisuus, laatu, 
kattavuus sekä yhteensopivuus ovat edelly-
tyksenä tietojen hyödyntämiselle eri tarkoi-
tuksiin. Keskeinen osa laadukasta tietotuo-
tantoa on varmistaa, että kerätyllä tiedolla on 
sisällöllistä merkitystä. THL toteuttaa osaltaan 
STM hallinnonalan Toivo-ohjelmaa, joka luo 
edellytykset Hyvinvointialueiden ja kansallis-
ten viranomaisten tietoperusteiselle päätök-
senteolle. Sama tietopohja toimii pohjana seu-
ranta-, arviointi-, ohjaus- ja valvontatyöhön 
(www.soteuudistus.fi/toivo-ohjelma).  

Kansallisesti yhtenäinen sähköisten tie-
donhallintapalvelujen kokonaisuus luo poh-
jaa sosiaali- ja terveydenhuollon prosessien 
uudistamiselle ja mahdollistaa asiakkaan hoi-
don ja palvelun ajantasaisilla tiedoilla kai-
kissa palvelupaikoissa. Lisäksi asiakkaat voi-
vat katsella ja hallita omia terveystietojaan 
OmaKanta-palvelun kautta. THL ohjaa sote-
tiedonhallintaa tietoarkkitehtuurin, toimin-
nallisen suunnittelun, määräysten, ohjeiden 
ja määrittelyjen avulla sekä ammattilaisten 
kirjaamisohjeilla. THL:n rooliin kuuluu myös 
kansainvälinen yhteistyö muun muassa rajat 
ylittävän tiedonvaihdon ja standardien kehit-
tämisessä. Se on parhaillaan käynnistämässä 
WHO:n ICD (International Classification of Disea-
ses) -11-diagnoosiluokituksen kansallista käyt-
töönottoa.

Tiedonhallinnan kokonaisuudistuksessa 
THL:n tiedonsaantioikeuksia ehdotetaan lisät-
täväksi siten, että ne mahdollistaisivat hyvin-
vointialueiden valmiuteen, varautumiseen ja 
tilannekuvaan liittyvien tietojen keräämisen. 
Ehdotuksen mukaan THL kokoaisi ja välit-
täisi kyseiset tiedot valtionhallinnon käyt-
töön. Tämä mahdollistaisi palvelujärjestelmän 
ja THL:n yhteistä kyvykkyyttä tuottaa valta-

sia Suomen digitalisaatiokehityksen vauhdit-
tamiseksi ja joista Suomi haluaa olla tunnettu. 
Suomen digikompassi muodostuu EU:n digi-
kompassin mukaisesti neljästä osa-alueesta: 
osaaminen, digitaalinen infrastruktuuri, yri-
tysten digitalisaatio ja digitaaliset julkiset pal-
velut (Valtioneuvosto 2022).

Tulevaisuudessa tiedonhallintaan ja tieto-
jen käyttöön tulevat vaikuttamaan myös EU:n 
valmisteilla olevat asetukset, muun muassa 
European Health Data Space (EHDS). EHDS 
on Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdo-
tus asetukseksi terveystietojen käsittelystä 
unionin alueella. Tarkoituksena on perustaa 
eurooppalainen terveysdata-avaruus säätä-
mällä sähköisten terveystietojen ensisijaista 
ja toissijaista käyttöä koskevista säännöistä, 
yhteisistä standardeista ja käytännöistä, inf-
rastruktuureista ja hallintopuitteista. Potilas-
tiedot ja lääkemääräykset olisivat käytettä-
vissä koko EU:n alueella, ja niitä voisi käyttää 
monipuolisesti erilaisiin toissijaisiin käyttö-
tarkoituksiin, mukaan lukien tutkimus. Osana 
EHDS:ää mahdollistetaan myös potilaiden 
omien tietojen käytön hallinta entistä laajem-
min. Kyseessä on erittäin kunnianhimoinen 
suunnitelma. Ehdotus on tätä kirjoitettaessa 
eduskunnan käsittelyssä (Eduskunta 2022a).

EU on ehdottanut myös tekoälyasetusta 
(COM(2021) 206 final (Eduskunta 2022b), joka 
pohjautuu komission 19.2.2020 antamaan tie-
donantoon Euroopan digitaalisesta tulevaisuu-
desta ja tekoälyä koskevaan valkoiseen kirjaan 
(Eduskunta 2022c). Sen määritelmän mukaan 
tekoälyjärjestelmällä tarkoitetaan ohjelmis-
toa, joka on kehitetty yhdellä tai useammalla 
sen liitteessä I luetellulla tekniikalla ja lähes-
tymistavalla ja joka voi tuottaa tiettyjä ihmi-
sen määrittelemiä tavoitteita varten tuotoksia, 
kuten sisältöä, ennusteita, suosituksia tai pää-
töksiä. Tekoälyjärjestelmän määrittely oikeu-
dellisessa kehyksessä pyrkii olemaan mahdol-
lisimman teknologianeutraali ja kestävä ottaen 
huomioon nopean teknologisen kehityksen ja 
markkinoiden kehityksen. Asetuksella halutaan 
myös varmistaa ihmisten ja yritysten turval-
lisuus ja perusoikeuksien toteutuminen teko-
älyn hyödyntämisen yhteydessä. Asetuksessa 
tekoälyjärjestelmät luokitellaan riskikatego-
rioihin sen perusteella, aiheutuuko niistä ei-
hyväksyttävä riski, suuri riski, vähäinen riski 

vai minimaalinen riski. Tekoälyjärjestelmään 
sovellettavat säännöt määräytyvät sille mää-
ritellyn riskikategorian perusteella. 

Kuluneella hallituskaudella alkoi myös EU:n 
IVD- (in vitro diagnostinen laite) ja MD- (lää-
kinnällinen laite) asetusten soveltaminen klii-
nisiä lääketutkimuksia koskevan asetuksen 
lisäksi (EU asetus N:o 745/2017 (32017R0745), 
EU asetus N:o 746/2017 (32017R0746), EU ase-
tus N:o 536/2014 (32014R0536)). Laitelainsää-
däntö asettaa teknisiä vaatimuksia jo nyt teko-
älyn hyödyntämiseen ohjelmistoissa, joita käy-
tetään ihmisen diagnostiikkaan ja hoitamiseen. 
Tekoälyn käyttöön kliinisessä toiminnassa liit-
tyy valtavasti mahdollisuuksia, mutta myös 
eettisiä kysymyksiä. Virtuaalinen terveystar-
kastus, järjestelmän suorittama profilointi 
terveysriskin havaitsemiseksi ja sen pohjalta 
laaditut interventiot ennakoivassa terveyden-
huollossa olivat esillä myös tietosuojavaltuu-
tetun tuoreissa ratkaisuissa (Tietosuojaval-
tuutetun toimisto 2022). Tietosuojavaltuute-
tun mukaan kyse on ihmistä koskevasta hal-
linnollisesta päätöksenteosta, joka vaikuttaa 
siihen, ketkä pääsevät hoitoon ja ketkä jäävät 
sen ulkopuolelle. Tämän vuoksi profiloinnissa 
on otettava huomioon myös tietosuoja-asiat 
yksilön itsemääräämis- ja muiden oikeuksien 
vuoksi. EU:n antamat asetukset ovat voimaan 
tullessaan suoraan velvoittavaa oikeutta myös 
kansallisesti, vaikka niitä koskevia kansalli-
sia lakeja ei olisikaan. Suomella on kuitenkin 
tapana säätää täydentävää ja toimeenpanevaa 
kansallista lainsäädäntöä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedon-
hallinnan kotimaiset säädösmuutokset 
Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle esi-
tyksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
tietojen käsittelystä ja siihen liittyviksi laeiksi 
(Eduskunta 2022d). Kokonaisuudistuksen 
tavoitteena on koota yhteen säädökset, jotka 
koskevat tietosuojaa ja salassapitoa, tiedon-
saantioikeuksia ja asiakastietojen luovutusta, 
asiakirjojen käsittelyä, asiakas- ja potilasasia-
kirjoja sekä valtakunnallisia tietojärjestelmiä 
ja tiedonhallinnan ohjausta. Esityksen mukaan 
asiakastietolaki muodostaisi selkeän, yhtenäi-
sen ja yhdenmukaisen sekä kattavan kokonai-
suuden. Lakiin sisältyvät asiakastietojen ja asi-
akas- ja potilasasiakirjojen käsittelyä koskevat 
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kunnallista tilannekuvaa pysyvärakenteisena 
ja häiriötilanteiden ennakointiin kykenevänä. 
Alueellisten tietojen lisäksi THL kokoaisi tiedot 
myös muilta viranomaisilta. Näin varmistet-
taisiin THL:n tiedonsaanti palvelujärjestelmän 
toiminnan lisäksi myös materiaalisesta valmi-
udesta ja lääkehuollon tilannekuvasta (Edus-
kunta 2022d).

Lopuksi
Eurooppalaisessa ja kotimaisessa toimintaym-
päristössä tapahtuu nyt todella paljon. Joulun 
aikaan on hyvä hetkeksi hengähtää ja lukea 
vaikkapa teemaan sopiva kirja. Suosittelen 
yhdysvaltalaisen silmäkirurgin, legendaarisen 
lääketieteellisiä trillereitä kirjoittavan Robin 
Cookin kirjaa tekoälyn käytöstä diabeteksen 
hoidossa. Kirja Verkossa (the Cell) ilmestyi 
jo 2014, mutta tarjoaa edelleen ällistyttävän 
vision tekoälyn käytöstä suoraviivaisena ter-
veydenhuollon priorisointikeinona. Toivotan 
mukavaa joulun aikaa Dosiksen lukijoille.
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THL, Tiedonvälittäjät-osasto
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