
Tietoturva ja 
– suoja (GDPR), 
mikä käytännössä 
muuttuu?  

19.2.2018 Lahti



TYÖPAJAN OHJELMA 
Toimintaympäristö muuttuu – tunnistatko mahdollisuudet?

Tietoturvaa ja –suojaa (GDPR)
- Asiakastiedon käsittely sähköisesti  vai paperisena?
- Muutokset uuden GDPR:n mukaisesti

- Henkilötietojen suojaaminen on TODELLISTA
- Tietoturvan perusteet kotihoidon osalta – rooli muuttuu, sanktio 

laiminlyönneistä (GDPR –sakko)
- On osoitettava kuka ja missä tietoja on käsitellyt – pystyttävä 

näyttämään, lokitiedot
- Asiakkaan oikeus omaan dataan

Käytännön harjoitus
- Rekisteri- ja tietosuojaseloste
- Sujuvat palvelutilanteet ja asiakastiedon käsittely

Kotihoito ja digitaalisuus – mikä muuttuu?
Case Siivouspalvelu Gronlund

Digiluku ja –kirjoitustaitoa tarvitaan
Työnsisältö ja toteutustavat muuttuvat – ammattitaidon uusi arvo



Fluente Kumppanit Oy

Erja Heikkinen

● Digimarkkinointi

Tarja Pietiläinen

● Konseptointi  
tarja.pietilainen@fluente.fi

Puh. 040 50 70 673

Arja Ranta-aho

● Rahoitus & 
sidosryhmäsuhteet

Puh. 044 562 62 65

Prostate Radar – digitaalinen miesten omahoitopalvelu

Wellness Art – luonto-musiikki teokset 
rauhoittumiseen ja rentoutumiseen

Biokatu 6, Finnmedi 1, 1 krs.
33520 Tampere

www.fluente.fi
www.facebook.com/FluenteKumppanitOy
www.linkedin.com/company/fluente-kumppanit-oy
https://twitter.com/FluenteK

http://www.facebook.com/FluenteKumppanitOy
http://www.linkedin.com/company/fluente-kumppanit-oy
https://twitter.com/FluenteK


TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTTUU
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ASIAKKAAN ARVOVERKKO KOTIPALVELUISSA 
LAAJENEE

Itsenäistä elämää 
tukevat palvelut

Vapaaehtoiset

Terveys- ja hoivapalvelut, myös 
etänä

Lyhytaikainen 
paveluasuminen

Hyvinvointi- ja 
virkistyspalvelut

Unen ja vireyden
seuranta
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Viestintä,  strategia,  
vuosisuunnittelu,
talouden hallinta,  
henkilöstöresursointi,
päätöksenteko, seuranta, 
raportointi...

Asiakkaat, 
omaiset, lähipiiri

Kuntajohto ja –organisaatio,
tavarantoimittajat, 
ICT-toimittajat yms.

Esimiehet, 
hoitajat

Yrityksen hallitus

Hoito- ja 
palvelusuunnitelmat,
Palveluohjaus,
Asiakas/potilastiedot,
Hoitotiedot ja viestintä
Sosiaalisen elämän 
hallinta - omaisviestintä

HOITOTYÖTÄ TIETOPILVESSÄ
Palveluntuottajan toimintaympäristö



Kansallinen STM strategia



Uudet Omahoitopalvelut 8



TIETOSUOJA JA -TURVA



TIETOTURVAA JA –SUOJAA 
(GDPR)

Tietoturvan perusteet kotihoidon osalta
✓ Lähtökohta on tuntea lainsäädäntö ja 

ottaa käyttöön omaan palvelutoimintaan sopivat tavat toteuttaa.
✓ Tietoturva ja –suoja ihmisten välillä
✓ Tietoturva ja -suoja laitteissa ja ohjelmistoissa 
✓ Paperilla olevat asiakastiedot ???? Yhtenäiset palvelut ?

Mikäli tietovuoto tapahtuu niin miten toimitaan? 
Keneen otetaan yhteyttä?

Huomioitavat muutokset toimintatavoissa GDPR:n mukaisesti
Mitä tietoa kerätään, tallennetaan ja jaetaan?
Kuka käyttää asiakastietoja?
Mihin tieto on tallennettu?
Roolit – rekisterin pitäjä vastaa ja tiedottaa asiakkaalle 



Tietosuojatyön toteuttaminen – vaatii 
yhteistyötä
• Johdon tukena toimiminen 
• Lainsäädännön muutoksien seuraaminen ja tiedottaminen 
• Ohjeiden laatiminen ja jalkauttaminen 
• Henkilöstön perehdytysprosessin varmistaminen 
• Henkilöstön kouluttaminen ja auttaminen
• Henkilöstön osaamisen mittaaminen 
• Henkilötietojen käsittelyn valvonta 
• Tietosuojapoikkeamien raportointi johdolle 
• Yhteydenpito valvontaviranomaisiin

Lähde: Tampereen kaupunki, 
Ari Andersson, 17.2.2016



Tietosuojatyön toteuttaminen – vaatii 
yhteistyötä

Asiakasnäkökulma

✓ Asiakkaiden yksityisyyden suoja paranee 

✓ Potilasturvallisuus paranee sosiaali-ja terveydenhuollossa 

Organisaation näkökulma 

✓ Organisaatio näyttäytyy luotettavana palvelujen antajana ja haluttuna yhteistyökumppanina 

✓ Organisaation tuottavuus ja tehokkuus kasvaa (kustannussäästöt) 

✓ Riskien todennäköisyydet ja vaikutukset pienenevät 

Henkilöstön näkökulma 

✓ Henkilöstön osaaminen ja oikeusturva paranevat 

✓ Kansalaistaidot karttuva

Lähde: Tampereen kaupunki, 
Ari Andersson, 17.2.2016



KÄYTÄNNÖN HARJOITUS  
1. Asiakastiedon käsittely tällä hetkellä

Mitä tietoa – kuka käsittelee – mihin tallennetaan – miten on suojattu?
Laiteiden tietosuoja ja – turva – varmuuskopiot, salasanat, ylläpito ja seuranta
Ihmisten välinen tietoturva – missä keskustelut, kenen kanssa? Paperien käsittely?

3. Sujuvat palvelut
Onko palvelutilanteissa riittävät tiedot?

Miten asiakasta informoidaan?
Kenelle tieto on tärkeä?

2. Rekisteriseloste ja Tietosuojaseloste
Onko täytetty?
Miten päivitetään?
Missä esillä?



Tietosuojaseloste osa 1



Tietosuojaseloste osa 2 



Tietosuojaseloste osa 3



Tietosuojaseloste osa 4



Rekisteriseloste osa 1



Rekisteriseloste osa 2



Rekisteriseloste osa 3



Rekisteriseloste osa 4



TÄRKEITÄ TIEDONLÄHTEITÄ

TIETOSUOJAVALTUUTETTU

http://www.tietosuoja.fi/fi/

Näin kysyt neuvot

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot/nainkysytneuvoa.html

Oppaat

http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/
oppaat/6Jfq8WnQ7/Ota_oppaaksi_henkilotietolaki.pdf 



ÄLYTEKNOLOGIAA KOTIYMPÄRISTÖSSÄ



Tulevaisuuden hyvinvointi –
miten se yhdessä rakennetaan?



Kotisiivousta uudella tavalla 
https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B43mnwd3nBYqOUc1cH
VuTEtLZ2s

Teknologiaa ikäihmisten arjessa
https://www.youtube.com/watch?v=sp6VeMsnfiM&feature=youtu.be

Etähoivaa ja osallisuutta
https://www.youtube.com/watch?v=ts2PLz5ZVeU&feature=youtu.be

Hyvinvointiranneke
https://www.youtube.com/watch?v=pJczaM__QoU&feature=youtu.be

Tietolähteitä

https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B43mnwd3nBYqOUc1cHVuTEtLZ2s
https://www.youtube.com/watch?v=sp6VeMsnfiM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ts2PLz5ZVeU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pJczaM__QoU&feature=youtu.be


Tietoturva ja –suoja huoneentaulu
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. 



DIGILUKU JA -KIRJOITUSTAITO
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