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Uusi näkökulma THL:n
tietovarantoihin

-Tieto, ymmärrys, vaikutus ja etiikka

THL / Risto Kaikkonen



Esityksen rakenne

• Uusi THL, perustietoa

• Uudistumislupaus ja tietoaineistojen tehokäyttö

• Terveyden ja hyvinvoinnin seuranta 2.0: supertietovaranto

• Datapolitiikka ja avoin data
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LUOTETTAVAA TIETOA

sosiaali- ja terveysalan 
päätöksenteon ja 
toiminnan tueksi

THL / Risto Kaikkonen



THL:N ORGANISAATIO
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THL:N RAHOITUS VUONNA 2014
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THL:N HENKILÖSTÖ 1.1.2015
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MITÄ THL TEKEE?

 THL tutkii väestön terveyttä ja hyvinvointia, näihin liittyvän 
politiikan ja palvelujen vaikuttavuutta sekä ympäristöterveyttä 
ja yhteiskunnallisia ongelmia. THL edustaa Suomen 
tutkimusorganisaatioiden huippua.

 THL kerää ja tuottaa tietoa terveydenhuollon ja hyvinvoinnin 
tilasta, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä sairauksista ja 
niiden hoidosta.
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MITÄ THL TEKEE?

 THL 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 sidosryhmiemme 
kartoitetut tarpeet.

 THL ohjaa ja tuottaa valtion sosiaali- ja terveyspalveluja ja 
vastaa alaisestaan viranomaistoiminnasta.
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Otamme tietoaineistoja tehokäyttöön
• SANOMA ON SELKEÄ

– Hallituksen, ministeriöiden, median ja monien keskeisten kansallisten rahoittajienkin toimesta on 
tiivistyvästi nostettu esille digitalisaatiota koskevaa valtavaa potentiaalia Suomelle, ei koskien vain 
teollisuutta, vaan laajasti myös valtiota ja julkista sektoria.

• TEKNISESTI JA TERMINOLOGISESTI 

– Tiedon määrä on kasvanut tasaisesti ja algoritmit ja ohjelmistot mahdollistavat hienostuneita 
yhdistelmiä ja analysointitapoja aineistoihin 

– Koneoppiminen, tiedon louhinta, simulaatiot, ohjaileva analytiikka vs. perinteiset tavat ”epidemiologia” 

– Tuotamme älykkäämpiä verkkopalveluita ja sovellusten avulla tietoja voidaan käyttää ja käytetään 
reaaliaikaisesti. 

– Tämä luo uusia mahdollisuuksia yhdistää erityyppisiä konventionaalisia ja uusia analysointitapoja 
sekä luo mahdollisuuksia vertailla niitä. Lisäksi näin toimien voidaan levittää oikea-aikaista tietoa 
organisaatioissa. 

• VANHAT KONVENTIOT JYLLÄÄVÄT – MUUTOSTARVE ON ISTUTIONAALINEN

– Huolimatta digitalisaation uusista tuulista ja teknologisista muutoksista, sosiaaliset käytännöt ja 
liitännät päätöksentekoprosesseihin - institutionaalinen tapa tiedon käytössä - ovat enimmäkseen 
pysyneet ennallaan. Tarvitsemme muutosta.
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Kehittämisen kohteena tietovarannot
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“What are the technological and social practices within the 
THL, public decision-making processes, and 
entrepreneurial firms as well as the organizational 
interfaces among those that facilitate the use of large 
digitized health datasets for the benefit of public healthcare 
system and business?”



Tietovarantojen pääryhmittely
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Supertietovaranto

THL / Risto Kaikkonen



Tietovarantojen tarkempi hierarkkinen 
jäsennys
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Finnish Health and Welfare registers at THL with personal ID (linkage)

Cancers (from 1953)

Cognenital anomalities (from 1963)

Special medication (from 1964) 

Hospital discharges (from 1967)

Mass screenings (from 1968)

Abortions and sterilization (from 1977)

Endoprostheses (from 1980)                          

Visual impairments (from 1983)                    

Institutionalised care at social institutions (1994-)

Tuberculosis, STIs (from 1958)

Births (from 1987)

Infectious diseases (from 1989)

Dental implants (from 1994)

Outpatient visits in public healthcare (from 1998)

Outpatient visits to primary care, (Avohilmo2011)

Social assistance (from 1985)

Children taken custody (from 1991)

Finnish Health Surveys at THL with personal ID (linkage)

Health Behaviour and Health among the Finnish Adult Population (AVTK, from 1978)

FINRISK Study (from 1972)             

Mini-Finland (1978-1980), Health 2000 (2000-2001), Health 2011 (2011-2012)

Migrant Health and Wellbeing Study (Maamu, 2010-2012)

Child and Youth Health Monitoring (LATE, 2007-2009)

Health Behaviour and Health among the Finnish Retirement-Age Population (EVTK, 

from 1985)

Regional Health and Wellbeing Study (ATH, 2013-2015, 2016-)

Survey on work and wellbeing among people of foreign origin (UTH, 2014-2015)

THL Biobank (from 2014)

National infectious disease register culture collection (from 1995)

Information resources from eHealth-related interventions 

eHealth Usability and experienced benefits: physician survey (2010-)

Intensity of use of the National patient data per data and user type (pilot 2015, project 

commencing)  

Citizen’s use and experiences of eHealth services (2014). 

eHealth and eWelfare in Finland: survey of health care organisations’ availability status 

and trends in health care ICT (2003-)

Register-based monitoring eHealth benefits: case national eHealth services for citizens 

(2015-)

Examples of information resources in Finland’s National Digital Health Data. Mostly “owned” by THL. 
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Terveyden seuranta 2.0: Big data, analytiikka, 
ja muuttuvat tiedon hyödyntämisen prosessit



Entrepreneurs, think tanks, citizens, 

journalists, etc.

Policy makers at municipals, 

government, and providers

THL

Professional researchers run 

analyses on proprietary data, 

inert choice of topics, strong 

confidentiality

A limited selection 

of open aggregate 

datasets with less 

information and 

limited validity

Periodic reports 

that are largely 

disconnected from 

current decision-

making agenda

The existing reality: closed system of data 

collection, analysis & dissemination



Policy makers at municipals, 

government, and providers

THL

Interconnected virtual data warehouse, 

open interfaces and automated analyses, 

strong confidentiality

Ability to run 

custom analyses 

supports policy 

advocacy (issue 

selling) and 

journalism.

Custom analyses help bring 

informed views to public 

discourse and decision-making

Think tanks data journalists, 

citizens, etc.

Agile creation of 

analyses to support 

current agenda & 

decision 

processes.

Open interfaces 

create entrepreneurial 

opportunities that 

provide citizens with 

new services.

The potential future: Open and interactive 

system of information use



THL:n Datapolitiikkaa ja avointa dataa 2015
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• THL:n Datapolitiikan ei tarvitse kattaa kaikkea maan ja taivaan väliltä, vaan se voi 
keskittyä niihin kärkiteemoihin – tekemiseen – jolla aidosti edistetään aineistojen 
käyttöä ja saatavuutta.

– Aineistojen kuvaaminen –yhdenmukainen metadata 

– Avoin data ja julkaiseminen –Avoin tiede ja vaikuttaminen

– Datan käyttöoikeudet –Luovutuspolicyt

– Aineistojen arvonmääritys ja aineistonhallintasuunnitelmat –Elinkaari 

• Avoin (metadata) datapolitiikan kärkiteemaksi?

– Aiemmin konemaisesti avointa dataa hanasta avaamalla? –Meneekö sittenkin viemäriin?

– Nyt strategisimmin –mitä ja kenen kanssa haluamme kommunikoida  takaisinkytkentä? 

– Asiakasryhmien segmentointi ja ekosysteemin hahmottaminen  suunnannäyttäjäksi kasvu

• Työ vaatii kokonaisarkkitehtuuria toimiakseen

– Yhtenäinen kartta kuvaamaan yhteensopivuuksia ja prosesseja



Yhteenvetona: Mitä tämä vaatii?

• Vaikuttavuuden saavuttaminen

– Institutionaalista muutosta monella eri kerroksella

– Eettistä ja lakipohdintaa (lainsäädäntötyö käynnistymässä)

• Tiedon ”syntyihmeen” kuvaaminen

– Virtuaalinen ’data warehouse’

– Uudet tavat aineistojen muodostumiseen: mm. pelillistäminen

– Uusi näkökulma tietovarantokokonaisuuteen ’Supertietovaranto’

• Tiedon analysoinnin monipuolistaminen

– Seurantajärjestelmät interaktiivisiksi, koneäly/oppiminen, kysymykset

• Avoimet ovet tiedon äärelle takaisinkytkien

– Kyllä meitä kiinnostaa missä meidän tietoa hyödynnetään!
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TUTUSTU MEIHIN
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thl.fi
Uutiskirjeet
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Julkaisuarkisto

julkari.fi

Kansanterveys-

päivät

Risto Kaikkonen

Head of Unit

Information Resource Services Unit

Department of Information Services 

The National Institute for Health and Welfare

PO Box 30, 00271 Helsinki, FINLAND 

Phone. +358 29 524 8176 

gsm. +358 40 759 4520 
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