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24.2.2009
Dnro 3256/4/07
Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio
Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Leena-Maija Vitie
SÄHKÖISEN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKATKOSTEN VARALTA 
EI OLLUT RIITTÄVÄÄ OHJEISTUSTA

Kantelija arvosteli 24.10.2007 saapuneessa kirjeessään Turun 
terveystoimen menettelyä sähköisen potilastietojärjestelmän uuden 
version käyttöönotossa.
Kantelijan mielestä Pegasos-järjestelmän uusi versio otettiin 15.10.2007 
käyttöön keskeneräisenä eikä käyttöönotosta tiedotettu henkilökunnalle 
riittävästi. Järjestelmä toimi erittäin hitaasti ja 22.10.2007 sen toiminnassa 
oli parin tunnin katkos. Järjestelmä kaatui kokonaan aamulla 24.10.2007 
koko terveystoimen alueella noin kahden tunnin ajaksi eikä vielä 
iltapäivälläkään toiminut kunnolla. Ohjeita siitä, miten järjestelmän 
kaatuessa toimitaan, ei ollut annettu. Kantelijan mukaan järjestelmän 
toimimattomuuden vuoksi potilasta koskevia esitietoja, hänen 
käytössään olevia lääkkeitä tai aikaisempia laboratoriotuloksia ei pystytty 
näkemään. Potilaan lähettäminen laboratoriotutkimuksiin ei myöskään 
ollut mahdollista. Laboratoriovastausten tulostamisesta toisen 
järjestelmän kautta annettiin ohjeet vasta järjestelmän kaaduttua. 
Kantelijan mielestä tilanne vaaransi potilasturvallisuuden
ja vaikeutti myös potilaiden hoidon tarpeen arviointia.

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/eoajvp.sh?linkki=eoa_su


17.7.2008
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös 
I. V. FINLAND    (NO. 20511/03) 

Tuomioistuin sovelsi  
ihmisoikeus-
sopimusta tieto-
turvallisuuteen!

- yksityisyyden
suoja edellyttää
käytännöllisiä ja
tehokkaita keinoja
poissulkea 
mahdollisuudet
luvattomaan 
käsittelyyn.  
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17.7.2008
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös 
I. V. FINLAND    (NO. 20511/03)

Case: hlö sekä töissä että potilaana samaan aikaan sairaalassa 
(hiv) tieto levisi. Sairaala ei kyennyt selvittämään/esittämään, 
kuka käsitellyt  tietoja vahingonkorvausvaatimus hylättiin

EIT:n arviointi: ”Sairaalan potilastietojen käytön valvonta 
riittämätöntä”; Suomen valtio tuomittiin korvauksiin, koska se
oli epäonnistunut ihmisoikeussopimuksen mukaisessa toiminta-
velvollisuudessaan hakijan yksityisyyden suojaamisessa.
- voimassaolevaa lainsäädäntöä ei sovellettu riittävään suojaan
- Suomen tuomioistuimet eivät antaneet riittävää painoarvoa sille,
että puutteellinen pääsyn kontrolli oli lainsäädännön vastainen

Johtopäätöksiä:
- rekisterinpidon tietoturva, lokit päätöksen myötä voidaan 
todeta, että kyseessä ei ole vain rekisterinpitäjän valvon-
nallinen väline, vaan lokittamiseen on oikeus myös rekiste-
röidyllä tiedonkohteena hakiessaan tietosuojallisia oikeuksiaan.

rekisteröidyn oikeudesta omien tietojensa lokitietoihin 
puuttuvat yhtenäiset säännöt          Lisätietoja: www.tietosuoja.fi/43964.htm.
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EU:N PERUSOIKEUSKIRJA – LISSABONIN SOPIMUS
II LUKU: VAPAUDET

7 artikla
Yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen
Jokaisella on oikeus siihen, että hänen yksityis- ja perhe-
elämäänsä, kotiaan sekä viestejään kunnioitetaan.
8 artikla
Henkilötietojen suoja
1. Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan.
2. Tietojen käsittelyn on oltava asianmukaista ja sen on

tapahduttava tiettyä tarkoitusta varten ja asianomaisen
henkilön suostumuksella tai muun laissa säädetyn
oikeuttavan perusteen nojalla. Jokaisella on oikeus
tutustua niihin tietoihin, joita hänestä on kerätty, ja saada
ne oikaistuksi.

3. Riippumaton viranomainen valvoo näiden sääntöjen
noudattamista.
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KEHITYSKULKUJA  

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO

TIETOYHTEISKUNTA     TEKNOLOGIA   OIKEUSTIEDE 

PERUSOIKEUDET      TIETO TUOTANNON- TEHOKKUUS   INFORMAATIO-
TEKIJÄKSI                                                 OIKEUS

ITSEMÄÄRÄÄMINEN  TIETOPÄÄOMA                 ANALOGISET- HENKILÖ-
DIGITAALISET  OIKEUS

ALAMAISESTA           TIEDON MÄÄRÄ, LAATU  VAIHDE-RELE- EU:N 
ASIAKKAAKSI                                                 DIGITAALINEN  VAIKUTUS 

TIEDOSTAMINEN       PROSESSIT                      RESITAALI 2     LAIN-
SÄÄDÄNTÖ

TYÖELÄMÄN MUUTOKSET, RIKOLLISUUS, ……...HYVÄT PALVELUT



SUOMEN PERUSTUSLAKI (731/1999)
1.2 § VALTIOSÄÄNTÖ 
”viittaus yksilön vapauksiin ja oikeuksiin… kattaa myös 
YKSILÖN ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN

7 § HENKILÖKOHTAINEN KOSKEMATTOMUUS
…luonteeltaan yleisperusoikeus, joka suojaa paitsi…...hänen TAHDONVAPAUTTAAN JA 
ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUTTAAN
(HE 309/1993 vp)

10 § YKSITYISELÄMÄN SUOJA
Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta 
säädetään tarkemmin lailla. 

Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin 
salaisuus on loukkaamaton. 

Lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi 
välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. Lailla voidaan säätää lisäksi 
välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta 
taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja 
turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana. 
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PERUSKYSYMYS
”juridinen kiista”

PIDÄ HAUSKAA 
POIKIEN KANSSA, 
KULTA! ? ?
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MITÄ YKSITYISYYS ON? MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA?
* Perustuslaki 10 § => perusoikeus; poikkeuksista on säädettävä lailla
* Oikeus vaikuttaa ja päättää itseään koskevien tietojen käsittelystä

* Oikeus tietää tietojensa käsittelystä

* Oikeus järjestää yksityiselämänsä ilman perusteetonta ulkopuolisten
puuttumista; viestinnän luottamuksellisuus

* Oikeus tulla arvioiduksi virheettömien ja tarpeellisten tietojen 
perusteella

* Oikeus tulla kohdelluksi muiden perusoikeuksien mukaisesti
(demokratia)

* Oikeus saada tietoonsa perusteet, joihin automaattiset päätökset 
perustuvat

* Oikeus luottaa tietoturvallisuuteen => turvaa muita oikeuksia
* Oikeus saada apua ja neuvontaa itsenäisiltä viranomaisilta
* Oikeus saada tieto viranomaisten asiakirjoista
* Tahtotila: toisen herkkyystilaa on vaikea arvioida

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO
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TIETOSUOJAPERIAATTEITA

- KÄYTTÖTARKOITUKSENMUKAISUUS
(käyttötarkoitussidonnaisuus)

- LAATU
- SUHTEELLISUUS
- TARPEELLISUUS
- TIETOJEN VAPAA LIIKKUVUUS EU:SSA
- TIETOTURVA
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TIETOSUOJADIREKTIIVI 95/46/EY

Resitaalin 2) -kohta:

“Tietojenkäsittelyjärjestelmät on tehty 
palvelemaan ihmistä; järjestelmiä käytettäessä 
on kunnioitettava yksilöiden perusoikeuksia ja –
vapauksia heidän kansalaisuudestaan tai 
asuinpaikastaan riippumatta, erityisesti oikeutta 
yksityisyyteen, ja osallistuttava taloudelliseen ja 
sosiaaliseen kehitykseen, kaupan 
kehittämiseeen sekä yksilöiden hyvinvoinnin 
lisäämiseen.”
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2 § Soveltamisala

Henkilötietoja käsiteltäessä on noudatettava, mitä tässä 
laissa säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä.

Tätä lakia sovelletaan henkilötietojen automaattiseen 
käsittelyyn

Henkilötietolaki (523/1999)
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Komissio toimiin Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan 
henkilötietojen ja yksityisyyden suojan laiminlyöntien vuoksi 
IP/09/570, Bryssel 14. huhtikuuta 2009:
Komissio on käynnistänyt rikkomusmenettelyn Yhdistynyttä kuningaskuntaa 
vastaan internet-palveluntarjoajien käyttämän käyttötottumuksia 
seuraavan mainontateknologian vuoksi. Nimellä ”Phorm” tunnettu 
teknologia on poikinut lukuisia valituksia internetin käyttäjiltä, ja komissio on 
jo selvittänyt asiaa perusteellisesti Yhdistyneen kuningaskunnan 
viranomaisten kanssa. Menettelyssä puututaan useisiin ongelmiin 
Yhdistyneen kuningaskunnan tavassa soveltaa sähköisen viestinnän 
henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa koskevia EU-sääntöjä, joiden mukaan 
muun muassa viestinnän luottamuksellisuus on varmistettava kieltämällä sen 
sieppaaminen tai seuranta ilman käyttäjän lupaa.”
Mainontateknologiat, jotka perustuvat käyttäjien käyttäytymiseen 
internetissä, voivat olla hyödyllisiä yrityksille ja kuluttajille, mutta 
niitä on käytettävä EU-sääntöjä noudattaen. Näiden sääntöjen 
tarkoitus on suojella kansalaisten yksityisyyttä ja ne on 
täytäntöönpantava kaikissa jäsenvaltioissa ilman kompromisseja,”
muistutti televiestintäasioista vastaava EU-komissaari Viviane Reding. ”



TIETOTURVALLISUUS ON:
perusoikeuksien taustalla vaikuttava 
yhteiskuntaperiaate ja moraalinen ja eettinen periaate 
(meta-perusoikeus)
perusoikeusvelvoite
olennainen osa hyvää hallintoa verkkoyhteiskunnan 
ja informaatiohallinnon oloissa
yrityksen kilpailukykytekijä

luo luotettavuutta
esim. valtionhallinnon tietoturvatasojen mukaista tasoa 
tullaan vaatimaan myös kumppaneilta

osa yrityksen yhteiskuntavastuuta
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Tietoturvallisuuden hyvä hallinta 
edellyttää oikeaa asennetta

Tietoturvallisuus on johtamista
Tietoturvallisuus on huolellisuutta ja osaamista 
työssä

osaamisen johtaminen ja kehittäminen
eettiset toimintasäännöstöt

Tietoturvallisuus on hyvää henkilöstöpolitiikkaa 
- hyvää henkilöstöpolitiikkaa koskevat velvoitteet

tietoturvallisuutta koskevassa lainsäädännössä
- erityisesti sähköisen viestinnän tietosuojalaki ja laki 

yksityiselämän suojasta työelämässä
- eettiset toimintasäännöstöt työpaikalla
- laatu- ja toimintakäsikirjat ovat myös 

tietoturvallisuuden toteuttamisen tärkeitä välineitä
TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO



Johdon vastuulla
Tietoturvallisuusauditoinnit ja todentaminen
Johdon suorittama hallintajärjestelmän:
- käyttö
- seuranta
- arviointi
- kehittäminen
- resurssointi
- raportointi

Tietoturvallisuuden 
hallintajärjestelmä
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Järjestelmien kehitys-, hankinta ja ylläpito
Tietoturvallisuustapahtumien seuranta ja 
hallinta
Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen
Lainsäädännön ja toiminnan 
vaatimustenmukaisuuden hallinta 
(compliance) ja sen varmistaminen
=> tietoturvallisuuden vieminen osaksi 
kunkin organisaation omaa toimintaa

Tietoturvallisuuden 
hallintajärjestelmän osat…
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Riskien arviointi ja riskeihin vastaaminen & ennakointi 
(PIA)
Tietoturvallisuustyön ja tietoturvallisuuden hallinnan 
organisointi ja hallintamenettelyt
Tietopääoman hallinta osana tase- ja 
voimavarahallintaa & raportointi
Henkilöstöturvallisuus
Fyysinen ja toimitilaturvallisuus
Viestintäturvallisuus ja toimintojen hallinta
Aineistoihin ja järjestelmiin pääsyä koskevat kontrollit
”compliancen” varmistaminen

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän 
osista tarkemmin (esim. ISO 27002, …. 
pohjalta)
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Trendit:          varapresidentti Reding 7/2010

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO

1.  COMPLIANCE
2.  ACCOUNTABILITY   TIETOTILINPÄÄTÖS

3.  PRIVACY BY DESIGN
4.  PRIVACY BY DEFAULT
5.  DATA BREACH NOTIFICATION

*EU KOM (2010)245 ”A DIGITAL AGENDA FOR EUROPE”

6.  VALVONTAVIRANOMAISTEN ROOLIN
VAHVISTAMINEN

7.  RIGHT TO FORGET



Muutospaineita:
1) Globalisaatio
2) Uusi teknologia
3) EU-Parlamentin vahvistunut rooli
4) TI:n ratkaisut (kts. I vs Suomi)
5) Soveltamisalakysymykset EU-USA
6) Harmonisointitarve
7) Tietoturvalaki
8) Identiteettivarkaudet
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Trendit:



”PRIVACY BY DEFAULT”

vastuu ”mökin mummolta”
palvelun toimittajalle
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Henkilötietolaki (523/1999)
6 § Henkilötietojen käsittelyn suunnittelu 

Henkilötietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti perusteltua 
rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitukset sekä se, mistä henkilötiedot 
säännönmukaisesti hankitaan ja mihin niitä 
säännönmukaisesti luovutetaan , on määriteltävä ennen 
henkilötietojen keräämistä tai muodostamista 
henkilörekisteriksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
tulee määritellä siten, että siitä ilmenee, minkälaisten 
rekisterinpitäjän tehtävien hoitamiseksi henkilötietoja 
käsitellään.
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HENKILÖTIETOLAKI

Arvioi oma toiminta
5-6 §

Aloitus
2§

Suunnittelu
huolellisuus

5-6§

Nimeä  vastuu-
henkilö

5§

Henkilötiedot
3§ 1 k, 9, 12-20 §

Tietoturvallisuus
32§

Mistä henkilötiedot 
kerätään

8, 9, 12-20 §

Käyttötarkoitus-
sidonnaisuus

7§

Ulkoistaminen
8.1§ 7-k

Oikeus käsitellä
8, 12, 13, 14-20§

Käsittelyn tarkoitus
3 § 3-k & 6 §

Käytön hallinnointi
5§

Rekisteröidyn
oikeudet
24-29§

Kouluta, ohjeista
5§

Viranomaisilmoitukset
36-37§

Informointi-
velvollisuus

24§

Hävitä, arkistoi
12.2 §, 21 §,

19.1 § 1k
34-35 §

Luovutukset
8, 12-20 § (6§)

Rekisterinpitäjän (3 § 4 k) henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja 
lainmukaisuuden arviointi

Ulkomaille
siirrot
22-23§

Rekisteriseloste
10§H

EN
K

IL
Ö

R
EK

IS
TE

R
I 3

§
3k

Vaitiolovelvollisuus
33 §

JulkL 
JulkA 2 §
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TIETOTURVALOUKKAUKSISTA 
ILMOITTAMINEN

DATA BREACH NOTIFICATION
USA ESIMERKKINÄ
GARTNER : 

1) hallitustason asiaksi
2) sama salasana 10:een eri palveluun
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ACCOUNTABILITY
WP29; LAUSUNTO 3/2010
TILIVELVOLLISUUDEN PERIAATTEESTA
(13.7.2010)

”passiivisesta” compliancesta
”aktiiviseksi” accountabilityksi

(i) soveltuvia ja tehokkaita toimia tietosuoja-
periaatteiden toteuttamiseksi

(ii) soveltuvien ja tehokkaiden toimien
toteuttaminen on (pyynnöstä) todistettava
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TOIMENPITEET; esimerkkejä
1) Sisäisen tarkastuksen menetelmät

(jo ennakolta)
2) Ohjeistukset, ”policyt” & valvonta
3) Tietojen kartoitus
4) Tietosuojavastaavan nimeäminen
5) Koulutus
6) Valitusten ja oikeuksien käytön mekanismit
7) Tietoturvailmoitukset
8) PIA
9) Standardit ja sertifikaatit
10) Edellä mainittujen valvonta KUKA VALVOO?
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”Tietosuojatimantti”

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO

Tietosuojavastaavat

Tietoturva

ACCOUNTABILITY

Data Protection 
by design  

(HetiL 5§)

Tietotilinpäätös



HUOMIOITA

TIETOTURVA-ASETUS

KANTAL, eRESEPTiL

KATAKRI

DOMINO-EFEKTI
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AUDITOIDUT JÄRJESTELMÄT
Kansalliseen Terveysarkistoon liitettävien potilastietojärjestelmien 
sekä sähköisen lääkemääräyksen laatimisessa ja toimittamisessa 
käytettävien tietojärjestelmien ja ohjelmistojen tulee noudattaa 
Kansaneläkelaitoksen ylläpitämiä teknisiä määrityksiä. Määritysten 
toteutuminen todetaan auditointimenettelyssä.

Auditoinnin käytännön toteutus perustuu 
lainsäädäntöön, viranomaismääräyksiin ja vaatimusmäärittelyihin 
sisältyvistä vaatimuksista koottuihin kansallisiin auditointivaatimuksiin. 
Lisäksi auditoinnissa arvioidaan KanTa-palvelujen käytön edellytyksenä 
olevien muiden vaatimusten toteutuminen.

Auditointien käytännön järjestelyistä vastaa STM. Järjestelmien 
auditoinnin teknisestä suorituksesta huolehtii STM:n toimeksiannosta 
KPMG OY.

Seuraavat potilastieto- ja apteekkijärjestelmät on auditoitu ja 
hyväksytty liitettäviksi eResepti-palveluun:
-
-
-

(https://www.kanta.fi/fi/auditoidut-jarjestelmat2) TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO
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KIITOS KUUNTELUSTA!

LISÄTIETOJA:
www.tietosuoja.fi
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Reijo Aarnio
Tietosuojavaltuutettu
Tietosuojavaltuutetun toimisto


