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Mediasta lainattua

”Jos vaikka 14-vuotias vetää koko verbaalisen mattonsa 
tyhjäksi julkisesti nettiin ja uhrille aiheutuu henkistä 
kärsimystä, miten voidaan miettiä vain jotain jälki-istuntoa 
ja Wilma-viestejä, kun kyseessä on törkeä 
kunnianloukkaus.”

”Salakuvaaminen kännykkäkameroilla kouluissa on 
yleistyvä ongelma, jonka uhreiksi joutuvat toisinaan myös 
opettajat. Usein kuviin liitetään herjaava teksti, ja niitä 
levitetään yhdessä ympäriinsä sosiaalisessa mediassa.”

lähde: http://m.iltalehti.fi/uutiset/2015011919045889_uu.shtml
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Tietoturva ja tietosuoja
Kansainvälistä ja yksilön perusoikeus
Luottamuksellista asiakassuhdetta tukeva kokonaisuus
Välineriippumatonta
Varsinkin terveydenhuollossa pitkään tunnistettuja 
asioita
Oikeusturvaa asiakkaalle sekä työntekijöille
Sähköisissä järjestelmissä vahingon torjunta on 
halvempaa kuin vahingon korjaaminen
Tietoturvasta/tietosuojasta 80 % on ihmistä/psykologiaa
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Tietosuojavastaavan rooli ja tehtävät perustuvat sosiaali- ja 
terveyspalveluissa lakiin

Asiaan on valmisteluja myös laajemmin EUn yleisen tietosuoja-asetuksen 
osalta (tietosuojavastaavan rooli tullee olemaan vaatimuksena muuallakin 
kuin sosiaali- ja terveydenhuollossa)

Luennoitsijan toive: Pitäisi saada yhteinen tietosuojavastaavien 
toimintamalli koko Suomeen ja tietopankki materiaaleille sekä usein 
kysytyille kysymyksille. 

Koordinaatio valvontaviranomaisiin prosessina pitäisi saada selkeäksi –eikä 
niin, että ”kaikki kysyy kaikkea” eri paikoista =Tietosuojavaltuutetun toimisto, 
AVIt, ministeriöt, Valvira jne.

Tällöin henkilöstö saisi tietosuoja-asioihin tasapuolisempaa koulutusta ja 
ohjausta riippumatta minkä organisaation palkkalistoilla työskentelee

Tietosuojavastaava



Kansalaiset ovat valveutuneita
Ihmiset tuntevat oikeutensa ja pyytävät tarkastusoikeuden pohjalta 
omien/huollettavien tietojen tarkistamista ja sen jälkeen myös 
korjaamista/poistamista

Lasten asiakastietoja pyydetään mm. huoltajuusoikeudenkäynteihin

Kuolleiden henkilöiden elinaikaisia asiakirjoja pyydetään eri perusteilla 
(esim. testamenttiriidat, kantelut, sukututkimukset, rikostutkimukset jne.)

Varsinkin SOTE-palveluissa käyttölokiselvitykset ovat lisääntyneet (=kuka 
tietojani katselee?)

Tietosuojavastaavalle tulee erittäin runsaasti kysymyksiä 

Työntekijätkin ovat itse useassa roolissa; välillä ammattilainen, välillä 
asiakas ja tietojensa pyytäjä, välillä huoltaja. Roolit eivät saa sekoittua
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Organisointi
Tietoturva/suoja-asioiden tärkeys pitää ymmärtää ja 
olla osana työyhteisön jokapäiväistä arkea

Ne pitää organisoida johdon toimesta ja hoitaa sekä 
jalkauttaa prosessinomaisesti –ei projektinomaisesti!

Ne ovat osa professiota, ja se pitää vain hyväksyä.

Salasssa pidettävien henkilötietojen käyttöä pitää 
valvoa. Luvaton käyttö on rikos!

Jokainen meistä vastaa omalta osaltaan korkeasta 
tietosuojatasosta

Pitää muistaa perehdyttää uudet työntekijät ja 
opiskelijat

Keskeistä on HALLITA TIETOTURVARISKEJÄ!
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Ohjeet ja määräykset
Voimassaolevan lainsäädännön lisäksi työntekijöitä velvoittavat oman 
organisaation määräykset

Esim. Tampereen kaupungilla on useita ohjeita, suunnitelmia, määräyksiä ja 
päätöksiä, jotka liittyvät erityisesti tietoturvaan/tietosuojaan/henkilötietojen 
käsittelyyn: 

Tietoturvapolitiikka, Henkilöstön tietoturvaopas, Potilastiedon käsittely, 
Sosiaalihuollon asiakastiedon käsittely, Työntekijöiden terveydentilatietojen 
käsittely, Sähköpostisäännöt, Etätyö, Mobiilipolitiikka jne.

Sopimuksissa velvoitetaan myös ostopalvelutuottajia noudattamaan 
kaupungin antamia ohjeita ja määräyksiä ja sopimusliitteitä 

Kaupungilla käytössä tietoturvan ja tietosuojan verkkokurssit ja sähköinen 
salassapitositoumus



Salassapito
Salassapito sekä tietojen ja tietojärjestelmien käyttö perustuvat 
lainsäädäntöön sekä normiohjaukseen 

Salassapidolla tarkoitetaan asiakirjojen salaisuuden 
säilyttämisvelvollisuutta sekä vaitiolovelvollisuutta 

Salassapito koskee kaikkia salassa pidettäviä tietoja riippumatta 
siitä, miten tai mihin ne on tallennettu tai millä tavalla tieto on saatu 
(kirjallisesti, suullisesti tai havainnoimalla)

Salassapitomerkinnät on tehtävä salassa pidettäviin asiakirjoihin 
(tärkeä varsinkin niitä luovutettaessa)

Sopimuksien (esim. toimeksiannot) salassapito/turvallisuusliitteet 
pitää laatia huolella. Niiden noudattamista tulee valvoa
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Henkilötietolain 7 §:n mukaan rekisteröityä koskevia tietoja saa käyttää 
vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty (käyttötarkoitussidonnaisuus).

Kunnan eri henkilörekistereitä voi olla teknisesti samassa 
tietojärjestelmässä, mutta jokaisen niistä tulee muodostaa oma erillinen ja 
erikseen käytettävä kokonaisuutensa. 

Vaikka toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä olisi kaikkien rekistereiden 
osalta sama, tietoja ei kuitenkaan voida eri rekisterien välillä vapaasti 
siirtää, sillä kutakin rekisteriä voidaan käyttää vain siihen tarkoitukseen, jota 
varten tiedot on kerätty ja talletettu. 

Tampereen kaupungin laajennetut rekisteriselosteet (=tietosuojaselosteet) 
on koottu nettiin www.tampere.fi/tietosuojaselosteet
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Tietojen käyttötarkoitus, 
suojaus ja luovutus



Henkilötietolain 32 §:n 1 mom. (suojaamisvelvoitteen) mukaisesti 
rekisterinpitäjän tulee toteuttaa:

- tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen 
suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti 
tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, 
siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. 

- Henkilörekisteritietojen luovutuksella tarkoitetaan tietojen esim. asiakirjan 
antamista sivulliselle sen käytettäväksi. Käytännössä tämä tarkoittaa 
useinmiten viranomaistoiminnassa rekisterinpitäjien välistä tietojen 
luovuttamista. 
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Koulumaailma vs. tietosuoja
Salassa pidettävien tietojen osalta luovutuksissa oltava tarkkana: 

Luovuttaja vastaa sen varmistamisesta, että luovutuksen saajalla on 
oikeus tietoihin (ja missä laajuudessa)

Onko tietojen pyytäjä esim. alaikäisen laillinen edustaja?

Onko tietojen luovuttamiseen oppilaan/opiskelijan nimenomainen 
suostumus tai onko tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen 
erikseen laissa säädetty

Erityislainsäädäntö ja moniammatillinen yhteistyö tietojen käsittelyssä 
esim. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Turvakiellon alaiset yhteystiedot (viranomainen saa käsitellä kun se on 
välttämätöntä –sivullisille ei saa luovuttaa)

Erityisen tarkkana pitää olla, jos tietoja kysellään puhelimitse ja alkaa 
haistamaan ”palaneen käryä”!
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Mistä saa lisätietoja? 
Lainsäädäntö www.finlex.fi

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeet ja ratkaisut www.tietosuoja.fi
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/ratkaisut.html
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuoj
avaltuutetuntoimisto/oppaat/6Jfq7U6EZ/Oppilaiden_henkilotietojen_kasitt
ely_kodin_ja_koulun_yhteistyossa.pdf

Kirjallisuus ja koulutukset (esim. Tietosanoman ja Talentumin 
kustantamat tietoturva/tietosuojateokset sekä koulutukset)

Tietosuoja-lehti www.tietosuojalehti.fi
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Tampereen henkilöstölle intran Tietoturva-välilehti 
(loora.fi/tietoturva)
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Tietoturva ja tietosuoja
1.

Selvitä ja noudata oman organisaatiosi tietoturvaohjeita ja –käytäntöjä.
2.

Lukitse tietokoneesi/ohjelmistot tai kirjaudu niistä ulos aina kun poistut sen läheisyydestä.
Pyri käyttämään eri salasanaa eri järjestelmissä. Säilytä salasanat ja muut kirjautumisessa käytettävät tunnisteet, kuten 

toimikorttisi ja PIN-koodit huolellisesti.
3.

Varo paljastamasta luottamuksellisia tietoja sivullisille työpaikalla tai sen ulkopuolella esim. sosiaalisessa mediassa.
4.

Älä surffaa arveluttavilla nettisivuilla. Älä avaa outoja sähköpostiviestejä tai niiden liitteitä. 
5.

Huolehdi papereiden, muistitikkujen, CD-/DVD-levyjen, puhelinten, salasanojen, avainten, kulkunappien, toimikorttien ym. 
asianmukaisesta käsittelystä ja säilyttämisestä.

6.
Hävitä tietosuojattava jäte asianmukaisesti.

7.
Huolehdi erityisesti mobiilityössä kannettavan tietokoneen ja sen tietojen suojaamisesta. Hanki kannettavaan 

tietokoneeseen suojakalvo, joka estää sivulta tapahtuvan salakatselun. Älä jätä laitteita valvomatta näkyville esimerkiksi 
autoon tai hotelliin.

8.
Muista kunnioittaa asiakkaiden ja työkavereiden yksityisyyttä. Näin ylläpidät luottamusta.

9.
Kerro esimiehellesi, mikäli havaitset tietoturva- tai tietosuojarikkomuksia.

10.
Älä hätäänny, jos jotain poikkeavaa tapahtuu. Soita rohkeasti tukikeskukseen.



Kiitos!


