
 

TERAPIAPERHOSEN TIETOTURVAPOLITIIKKA  

 

Avoimuus on tärkeä asia Terapiaperhosen toiminnassa ja nyt haluamme myös avata Teille meidän 

tietoturvapolitiikkaamme, ja miten me huolehdimme asiakkaidemme luottamuksellisuudesta. 

Luottamuksellisuus ja sen tuoma avoimuuden ilmapiiri koostuu monista eri asioista. Vuorovaikutus 

ja kohtaaminen ovat lähtökohdat sille, että meidän asiakkaamme voivat luottaa terapeuttiin 

vaikeidenkin asioiden äärellä.  

 

Jokaisen työntekijän salassapitovelvollisuus on terapian toteuttamisen lähtökohta.  

 

Koska kuitenkin olemme terveydenhuollon ammattilaisia ja yrittäjiä, meidän toimintaamme valvoo 

ja ohjaa monenlaiset säädökset ja lait. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun antajien esimerkiksi 

tulee aina tehdä omavalvontasuunnitelma (Määräys 2/2015, THL/1305/4.09.00/2014), jonka avulla 

ylläpidetään organisaation tietoturvaa ja -suojaa. Meidän täytyy pitää asiakkaistamme 

asiakasrekisteriä, jotta pystymme todentamaan valvoville viranomaisille toimintamme läpinäkyvästi 

ja rehellisesti. Toimintaamme valvovat mm. Valvira ja Aluehallintovirasto AVI.  

 

Tietoturva tarkoittaa tietojen käsittelyn ja arkistoinnin turvaamista. Tietoturvan ylläpitäminen näkyy 

konkreettisessa päivittäisessä toiminnassamme, mutta myös tietotekniikan ja järjestelmien 

valvonnassa. Jokainen Terapiaperhosen työntekijä tietää ja on omalta osaltaan vastuussa 

tietoturvan toteuttamisesta ja noudattamisesta.  

 

 

Tietoturvaa ohjaavat muun muassa nämä lainsäädännölliset velvoitteet: 

 

• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä̈ käsittelystä̈ 

(159/2007) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) 

• Henkilötietolaki (523/1999) 

• Arkistolaki (831/1994) 

• Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004 

• Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) 

• Laki Potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 

• Liikennevakuutuslaki (279/1959) 

 

 

 

Terapiaperhosessa tehdään kuntoutustyötä, jossa ollaan potilaiden, potilastietojen ja 

tietojärjestelmän kanssa tekemisissä joka päivä. Tämä on edellytys sille, että tällaista työtä voi 

ylipäätään tehdä. Tietojen säilymiseen ja hyödynnettävyyteen tehdään koko ajan riskikartoitusta ja 



järjestelmien päivitystä, jotta esimerkiksi onnettomuus, teknisen tuen loppuminen tai teknologian 

särkyminen ei vaaranna tietojen säilymistä ja leviämistä.  

 

Potilastiedot ovat lähtökohtaisesti henkilötietoja, joita ei saa käsitellä ilman lain tarkoittamaa 

poikkeusta tai potilaan lupaa. Käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietojen keräämistä, tallentamista, 

järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, 

suojaamista, poistamista, tuhoamista sekä muita henkilötietoihin kohdistuvat 

toimenpiteitä.  Terveydenhuollon ammatti henkilö̈, muu terveydenhuollon 

toimintayksikössä̈ työskentelevä̈ tai sen tehtäviä ̈suorittava ei saa luovuttaa sivulliselle 

potilasasiakirjoihin sisältyviä̈ tietoja, jos siihen ei ole potilaan kirjallista suostumusta taikka 

luovutukseen oikeuttavaa tai velvoittavaa lain säännöstä.  

 

Tämä tarkoittaa, ettemme pysty luovuttamaan mitään asiakastietoja ilman asiakkaan 

antamaa kirjallista lupaa.  

 

Terapiaperhosen asiakastietojärjestelmänä toimii Kanta-yhteydellä toimiva A-luokan 

tietojärjestelmä. Siirrämme asiakaskirjaukset Kanta-järjestelmään, joten asiakas pystyy OmaKanta 

palvelun kautta tarkastelemaan terapiasta kirjattuja käyntejä.  Kanta-palveluita käyttävällä 

henkilöllä tulee olla Väestörekisterikeskuksen myöntämä terveydenhuollon käyttöön tarkoitettu 

toimikortti, joka löytyy siis kaikilta Terapiaperhosen työntekijöiltä.  Kanta-palveluiden käyttäjä 

tunnistetaan aina ennen palveluiden käyttöä terveydenhuollon varmenteella käyttäjän omalta 

toimikortilta. Palveluiden käyttö estetään, jos varmenne ei ole voimassa tai henkilöllä ei ole 

ammattioikeutta.  

 

Vaikka teknologia ja järjestelmät ovat suuressa roolissa tietoturvan hallinnoimisessa ja 

toteutumisessa, myös Terapiaperhosen työntekijät huomioivat omassa toiminnassaan koko ajan 

tietoturvan toteutumista.  

 

Mikäli sinulla tuli mitä tahansa tietoturvaan liittyvää kysyttävää, voit ottaa yhteyttä 

tietoturvavastaavaamme Henna Kekkoseen.  

 


