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Yhteydenottonne tietosuojavaltuutetun toimistoon  

Olette ottanut 15.6.2021 yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon. Kiitos yhteyden-

otostanne. Pahoittelen vastauksen antamisen viivästymistä toimistomme vireillä ole-

vien asioiden ruuhkautumisen vuoksi. 

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan tietosuojaviranomaisten tehtäviin kuuluu tiedot-

taminen rekisterinpitäjille ja henkilötietojen käsittelijöille näiden velvoitteista. Lisäksi 

tietosuojaviranomaisten tehtävänä on suuren yleisön tietoisuuden ja ymmärryksen 

parantaminen tietojen käsittelyyn liittyvistä riskeistä, säännöistä, suojatoimista ja oi-

keuksista. Näin ollen voimme antaa asiassa rekisterinpitäjälle ja käsittelijälle vain 

yleistä neuvontaa lainsäädännön sisällöstä, emmekä yksilöllistä oikeudellista neuvon-

taa tai tulkintaa yksittäistapauksessa. 

Yleinen ohjaus 

Viestissä kysytte, saako kirjaamiseen tarkoitettua tietokonetta, jossa ei ole internet-

yhteyttä, kuljettaa mukana potilaskäynneillä. Tietosuojavaltuutetun toimistolla ei tois-

taiseksi ole ennakollista lupa- tai kieltotoimivaltaa. Pyydän huomioimaan, että vastaus 

on yleistä neuvontaa tietosuojaperiaatteista ja henkilötietojen käsittelystä.   

Tietosuoja-asetuksessa ei ole erikseen säädetty kuvailemastanne menettelystä. Sen 

sijaan tietosuoja-asetuksen 5 artiklassa määritellään henkilötietojen käsittelyä koske-

vat yleiset periaatteet, joiden mukaan rekisterinpitäjien tulee toimia, jotta henkilötieto-

jen käsittely on turvallista ja luottamuksellista. Lisäksi tietosuoja-asetuksen 32 artiklan 

mukaan rekisterinpitäjän on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toi-

menpiteet, joilla se varmistaa asianmukaiset suojatoimet sen harjoittamaan henkilö-

tietojen käsittelyyn, etenkin kun otetaan huomioon uusin henkilötietojen käsittelyyn 

liittyvä tekniikka ja käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja mahdolliset riskit rekiste-

röidyn oikeuksille ja vapauksille.  

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä tietoja. EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan nk. 

erityisiin henkilötietoryhmiin (arkaluontoiset tiedot) kuuluvia tietoja on suojeltava erityi-

sen tarkasti, koska niiden käsittely voi aiheuttaa huomattavia riskejä henkilön perusoi-

keuksille ja -vapauksille. Palveluntarjoajan on huolehdittava mm. siitä, etteivät tiedot 

joudu sivullisten haltuun. 
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Rekisterinpitäjän on arvioitava mahdollisia riskejä sekä henkilötietojen teknistä suo-

jausta. Suojatoimien riittävyyttä on punnittava suhteessa olosuhteisiin ja riskeihin. 

Riskin tunnistamisen merkitys korostuu erityisesti silloin, kun rekisterinpitäjä määrittää 

teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan tietosuojan toteutuminen 

henkilötietojen käsittelyssä. Teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä tarkoitetaan 

esimerkiksi henkilöstölle annettuja ohjeita tietosuojan toteuttamiseksi, omavalvonnan 

kautta tapahtuvaa käytönvalvontaa, tietojärjestelmien tietoturvaa, tietojen salausta ja 

muita suojatoimenpiteitä. Riskien arviointi on jatkuvaa toimintaa: toimenpiteiden riittä-

vyyttä suhteessa käsittelyyn liittyvään riskiin on arvioitava jatkuvasti ja päivitettävä 

tarvittaessa. 

Rekisterinpitäjän tulee edellä mainitun tavoin huolehtia sen käsittelemien henkilötieto-

jen suojauksesta kaikessa sen toiminnassa. Kaikki henkilötietoihin kohdistuvat toi-

menpiteet suunnittelusta keräämiseen, käsittelyyn ja henkilötietojen poistamiseen 

ovat henkilötietojen käsittelyä, ja tietosuojaperiaatteita on noudatettava koko henkilö-

tietojen käsittelyn elinkaaren ajan. Rekisterinpitäjän on henkilötietojen laajuus, luonne 

ja asiayhteys huomioon ottaen itse arvioitava miten se henkilötietoja käsittelee. Lisä-

tietoa tietosuojaperiaatteista sekä erityisten henkilötietoryhmien käsittelystä tietosuo-

javaltuutetun toimiston verkkosivuilla: 

• Tietosuojaperiaatteet: https://tietosuoja.fi/tietosuojaperiaatteet 

• Erityisten henkilötietoryhmien käsittely: https://tietosuoja.fi/erityisten-henkilo-

tietoryhmien-kasittely 

• Usein kysyttyä terveydenhuollosta: https://tietosuoja.fi/usein-kysyttya-tervey-

denhuolto 

Kyberturvallisuuskeskuksen verkkosivuille on koottu ohjeita mm. organisaation tieto-

turvasta ja tietojärjestelmien teknisestä suojauksesta, joihin voitte tutustua osoit-

teessa https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/ohjeet-

ja-oppaat-organisaatioille-ja-yrityksille  

Lainsäädäntöön voitte tutustua ilmaisessa Finlex -säädöstietopankissa, jonka löy-

dätte verkko-osoitteesta www.finlex.fi Lisätietoja tietosuojasta, tietosuojalainsäädän-

nöstä ja tietosuojavaltuutetun toimivallasta on saatavissa verkko-osoitteessa www.tie-

tosuoja.fi 

 

Ystävällisesti 

 

 

Asiantuntija   _________________________ 
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Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi tarvittaessa 

tarkistaa tietosuojavaltuutetun toimiston kirjaamosta. 

 

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot 

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki 

Sähköposti: tietosuoja@om.fi 

Puhelinvaihde: 029 566 6700 

Verkkosivut: www.tietosuoja.fi  

http://www.tietosuoja.fi/
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