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Kunnat ja ostopalvelut

▲ Ostopalvelu -käsitettä ole missään määritelty.
Lainsäädäntö jättää epäselväksi palvelujen tuottajan
aseman suhteessa ostajaan, minkä vuoksi muun muassa
henkilötietojen luovuttamiseen liittyvät kysymykset ovat
erilaisten ostopalvelujen osalta nousseet ongelmaksi.

U lkopuolisten palvelujen
hankkiminen edellyttää toi-
minnan ja rekisterinpidon

etukäteistä suunnittelua. Ostopalve-
lusopimuksesta on myös ilmettävä
sen oikeudellinen luonne.

Mikäli palvelua tuotetaan kunnan
lukuun, toimintaa koskevat julkisuus-
lain säännökset. Sosiaali- ja terveys-
ministeriö ja tietosuojavaltuutettu
ovat teettäneet mallisopimuksia tieto-
jenkäsittelypalvelujen hankkimisesta.
Ne ovat löydettävissä sosiaali- ja ter-
veysministeriön Internet-sivuilla.

■ Rekisterinpitäjän
velvollisuudet

Ostopalvelusopimuksessa tulee var-
mistaa muun ohessa, että sopi-
musosapuolten rekisteritoiminnot
vastaavat henkilötietolain vaatimuk-
sia. Ennen sopimuksen tekemistä toi-
minnasta tulee olla käytettävissä
muun muassa riittävä kuvaus rekiste-
ritoiminnoista. 

Toimeksiantosopimusten osalta tä-
hän kuuluu selvitys siitä, miten tehtä-
vät ja tietojenkäsittelytehtävien eri

vaiheet hoidetaan, miten suojaukset
ja henkilöstön ohjeistus ja koulutus
on hoidettu sekä miten sisäiset vas-
tuukysymykset on hoidettu. Sopi-
muksessa tulee määritellä ja todeta
muun ohella henkilötietolain sovelta-
miseen liittyvät oikeudet ja vastuut.

Rekisterinpitäjän on informoitava
jokaista rekisteröityä:

▲ kuka on rekisterinpitäjä
▲ kerättävien tietojen käyttötarkoi-

tus
▲ tietojen luovutukset
▲ oikeudesta tarkastaa itseään kos-

kevat tiedot, oikeudesta oikaista vir-
heelliset tiedot

▲ muut olennaiset tietojenkäsitte-
lyä ja käsittelytapoja koskevat seikat,
muun muassa muualta hankittavat
tiedot

▲ informointi tapahtuu joko rekis-
teriselostetta pidentämällä tai erillisel-
lä informaatiolomakkeella.

Lisäksi rekisterinpitäjän velvolli-
suus on vastata

▲ potilasrekisterin ylläpidosta, suo-
jaamisesta ja säilyttämisestä

▲ määritellä terveydenhuollon am-
mattihenkilön ja muun hoitoon tai

Tietosuoja
terveydenhuollon
ostopalveluissa

siihen liittyviin tehtäviin osallistuvan
henkilökunnan käyttöoikeudet poti-
lasasiakirjoihin ja

▲ huolehtia potilasasiakirjoja käsit-
televän henkilökunnan ohjaamisesta
asianmukaisiin menettelytapoihin.

■ Terveydenhuollosta
vastaavan johtajan
velvollisuudet

Terveydenhuollon toimintayksikön
terveydenhuollosta vastaavan johta-
jan tulee rekisterinpitäjän edustajana
antaa kirjallinen ohjeistus potilastie-
tojen käsittelyyn liittyvistä seikoista ja
menettelytavoista. 

■ Merkinnät
potilasrekisteriin 

Erityisesti huomioitavaa rekisterin-
pidossa on, että potilasasiakirjoissa
olevat tiedot ovat arkaluontoisia ja sa-
lassa pidettäviä. Potilasasiakirjojen kä-
sittelyssä on noudatettava huolelli-
suutta ja hyvää tietojenkäsittelyssä ta-
paa sekä huolehdittava siitä, että poti-
lasasiakirjoihin merkityt tiedot ovat
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käyttötarkoituksensa kannalta tar-
peellisia. Merkintöjen on oltava ym-
märrettäviä ja virheettömiä. 

Terveydenhuollon toimintayksi-
kössä työskentelevien käyttöoikeudet
potilasasiakirjoihin tulee määritellä
yksityiskohtaisesti. Tietoja saavat il-
man potilaan suostumusta käyttää
vain potilaan hoitoon tai siihen liitty-
viin tehtäviin osallistuvat henkilöt,
jotka saavat käsitellä potilasasiakirjoja
vain siinä laajuudessa kuin heidän
työtehtävänsä ja vastuunsa edellyttä-
vät. 

■ Rekisterinpitäjän vastuu

Ostopalveluista ja muista toimek-
siantotehtävistä sovittaessa on sopi-
musehdoin varmistettava sopi-
musosapuolten rekisterinpidon vas-
tuut ja tietosuojasta huolehtiminen.
Toiminnassa syntyvien tietojen rekis-
terinpitäjänä toimii yleensä palveluja
tilaava terveydenhuollon toimintayk-
sikkö. 

Rekisterinpitäjän vastuu potilasasia-
kirjojen laatimisen ja muun käsittelyn
lainmukaisuudesta on tällöin palvelu-
jen tilaajalla ja palvelujen tuottaja toi-
mii niin sanottuna teknisenä rekiste-
rinpitäjänä tämän lukuun. 

■ Sairaanhoitopiirin
palvelut terveyskeskuksille

Sairaanhoitopiiri voi tuottaa alueen
terveyskeskuksille muun muassa labo-
ratorio- tai röntgenpalveluja, lääkin-
nällisen kuntoutuksen palveluja tai
muita vastaavia erityispalveluja. Kysy-
myksessä on toimeksiantosopimus,
jolla palvelut tuotetaan toimeksianta-
jan lukuun. Rekisterinpitäjä on tilaaja
(terveyskeskus) ja palvelujen tuotta-
jan (sairaanhoitopiiri) vastuu määräy-
tyy sopimusvastuuna. 

Palvelujen tuottajana on erikoissai-
raanhoidon toimintayksikkö. Toimin-

tayksikkö pitää tilaajakohtaista rekis-
teriä tuottamistaan palveluista ja an-
netuista lausunnoista.

Erikoissairaanhoidon toimintayk-
sikkö voi käyttää lain mukaan palve-
lun yhteydessä saamiaan tietoja omas-
sa toiminnassaan silloin, kun kysy-
myksessä oleva potilas on hakeutunut
hoitoon asianomaiseen erikoissai-
raanhoidon toimintayksikköön (asial-
linen yhteys olemassa). 

Muutoin edellä mainitun palvelun
yhteydessä muodostuneita potilastie-
toja ei voi luovuttaa ulkopuolisille il-
man potilaan nimenomaista ja kirjal-
lista suostumusta. Kumpikin sopija-
osapuoli vastaa omalta osaltaan omas-
sa toiminnassaan syntyneiden asiakir-
jojen laatimisesta ja säilyttämisestä so-
siaali- ja terveysministeriön asetuksen
(99/2001) mukaisesti sekä potilastie-
tojen suojaamisesta.

■ Asiakkaan informointi

Kun terveydenhuollon palveluja ul-
koistetaan, on kunnan huolehdittava
myös kuntalaisten informoinnista. In-
formointi on suunniteltava huolelli-
sesti siten, että se tavoittaa kuntalai-
set. 

Lakisääteisten palvelujen osalta jo-
kaisen kuntalaisen tulee olla tietoinen
mistä ja miten hän palveluja saa ja mi-
ten hän hakeutuu hoitoon. Informaa-
tion puutteesta ei saa aiheutua palve-
luja tarvitsevalle oikeudenmenetyk-
siä.  

Neuvotteleva lakimies
Synnöve Amberla

Suomen Kuntaliitto

Terveydenhuollon 
ostopalveluihin 
sovellettavia lakeja:

▲ laki sosiaali- ja terveyden-

huollon suunnittelusta ja valtion-

osuudesta

▲ henkilötietolaki

▲ julkisuuslaki

▲ erikoissairaanhoitolaki

▲ kansanterveyslaki

▲ laki potilaan asemasta ja 

oikeuksista

▲ sosiaali- ja terveysministeriön

asetus potilasasiakirjojen 

laatimisesta sekä niiden ja muun

hoitoon liittyvän materiaalin 

säilyttämisestä ja

▲ laki yksityisestä terveyden-

huollosta.

Asiakkaan tietosuoja




