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INNEHÅLL

• Dataskydd

‣ Allmänna dataskyddsprinciper

‣ Personregister

‣ Registerbildning

‣ Den personuppgiftsansvarigas skyldigheter

‣ Den registrerades rättigheter

‣ Utlämnande av uppgifter

• Informationssäkerhet
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ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR 
DATASKYDD

Dataskyddet och datasäkerheten
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• EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är den högsta rättsnorm
som reglerar dataskyddet.

➢ Förbättrar öppenheten, transparensen och individernas rättigheter i 
behandlingen av personuppgifter för att processen ska tjäna människorna, 
uppfylla de krav som digitaliseringen medför och bygga upp förtroende för 
utveckling av den digitala ekonomin.

➢ Handledning i hur du iakttar dataskyddsförordningen i din verksamhet
www.tietosuoja.fi

➢ Dataskyddsförordningen kompletteras och preciseras nationellt i 
dataskyddslagen (1050/2018), som trädde i kraft den 1 januari 2019. 

• Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
(812/2000) 

PERSONUPPGIFTER FÅR BEHANDLAS ENDAST MED
LAGSTADGAD BEHÖRIGHET ELLER MED DEN BERÖRDA
PERSONENS UTTRYCKLIGA SAMTYCKE
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ALLMÄNNA DATASKYDDSPRINCIPER
Var och en har rätt till rättvis behandling av uppgifter som rör honom eller henne

• Personuppgifter ska behandlas lagenligt, omsorgsfullt och enligt god sed för behandling av 
uppgifter

• Behandlingen av personuppgifter ska vara transparent

• Grundläggande rättigheter som tryggar integritetsskyddet får inte begränsas utan laglig grund

• Behandlingen av personuppgifter ska planeras

• Endast de uppgifter i ett personregister som är relevanta för skötseln av uppgifter får användas

• Den berörda ska informeras om sina rättigheter och om behandlingen av uppgifter om honom
eller henne

• Den berörda har rätt att kontrollera uppgifter om sig själv, och felaktiga uppgifter måste rättas

• Endast de uppgifter som behövs samlas in för personregister →uppgiftsminimering

• Den personuppgiftsansvarigas ansvarsskyldighet och riskbedömning

Dataskyddet och datasäkerheten 
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PERSONREGISTER

• Ett personregister består av klientuppgifter som samlats in för samma ändamål

‣ Inom socialvården finns många personregister beroende på organisation och arbetsformer

‣ Uppgifter får inte överföras mellan de olika registren utan laglig grund eller samtycke från klienten

‣ Register får endast sammanföras med stöd av lag eller med den registrerade personens uttryckliga samtycke (t.ex. om
hemservice och hemsjukvård kombineras till hemvård)

• I framtiden kommer det endast att finnas ett klientregister för socialvården och ett 
anmälningsregister för socialvården. Institutet för hälsa och välfärd THL meddelade den 20 juni
2017 en föreskrift om specifikation av åtkomsträttigheter till klientuppgifter (Lagen om
klienthandlingar inom socialvården 22–23 §)

‣ Åtkomsträttigheterna kopplas till serviceuppgifterna och socialtjänsterna, saklig anknytning till klienten krävs

• Klienten ska på ett aktivt och begripligt sätt informeras om behandlingen av uppgifter och
rätten att kontrollera uppgifter

• Till en delaktighetsfrämjande dokumentering hör också att informera klienten om
dataskyddsbeskrivningen och innehållet i den
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REGISTERSKYLDIGHET I OLIKA SITUATIONER

• De som ordnar socialtjänster är skyldiga att föra register

• Om någon annan organisation producerar tjänsten på uppdrag av 
tjänsteanordnaren (kundsedlar, köpta tjänster osv.) hör
tjänsteproducentens handlingar till tjänsteanordnarens register

‣ Om en tjänsteproducent skaffar en del av tjänsterna från en annan 
tjänstetillhandahållare (t.ex. ett städföretag) hör även
tjänstetillhandahållarens handlingar till tjänsteanordnarens register

• Om klienten själv skaffar och betalar t.ex. tilläggstjänster av en 
tjänsteproducent eller en tjänstetillhandahållare är det fråga om
anordnande av tjänster. Den personuppgiftsansvariga för dessa
tjänster är tjänsteproducenten eller tjänstetillhandahållaren.
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DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGAS
SKYLDIGHETER

• Den personuppgiftsansvarigas ansvarsskyldighet

‣ Den personuppgiftsansvariga ska visa att de allmänna dataskyddsprinciperna
iakttas och lagarna följs

• Behandlingen av personuppgifter i organisationen ska dokumenteras

‣ Behandlingsskeden från insamling till förstöring av personuppgifter

• Den personuppgiftsansvariga ska bereda sig på att anmäla eventuella
personuppgiftsincidenter

• Automatiserade enskilda beslut och profilering är förbjudna i 
behandlingen av personuppgifter
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PERSONUPPGIFTSINCIDENTER

• Med personuppgiftsincident avses en händelse som leder
till att personuppgifter

‣ förstörs

‣ förloras

‣ ändras eller

‣ obehörigen röjs eller till att

‣ en obehörig part får åtkomst till personuppgifterna
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DOKUMENTERING AV 
PERSONUPPGIFTSINCIDENTER SAMT
RISKBEDÖMNING

• Bedöm nivån på den risk som personuppgiftsincidenten medför för de 
berörda personerna, t.ex.

‣ ingen risk

‣ risk

‣ hög risk

• Risknivån avgör vilka åtgärder den personuppgiftsansvariga måste
vidta. Exempel på åtgärder är

‣ dokumentering av personuppgiftsincidenten

‣ anmälan till tillsynsmyndigheten

‣ underrättelse till den registrerade
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DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

1. Rätt att få transparent information om behandlingen av 
personuppgifter

2. Rätt att få tillgång till uppgifter om sig själv

3. Rätt att få personuppgifter om sig själv rättade

4. Rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter om sig själv

5. Rätt att överföra personuppgifter om sig själv från ett system till ett 
annat

6. Rätt att göra invändningar
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DEN NYA KLIENTDATALAGEN FÖRESKRIVER
ATT KANTA-TJÄNSTERNA SKA TAS I BRUK

• Klientdatalagen 2007 → RP 300/2018 till klientdatalag

‣ Ålägger tillhandahållare av tjänster att ansluta sig som användare
av de riksomfattande informationssystemtjänsterna (7 §)

‣ I övergångsbestämmelserna fastställs den 1 januari 2023 för 
offentliga organisationer inom socialvården och den 1 januari 2025 
för privata organisationer som deadline för att ansluta sig till Kanta-
tjänsterna.

‣ Av en elektronisk kundhandling får det i den riksomfattande
arkiveringstjänsten finnas endast ett original som är specificerat
med en identifikation (8 §)

Dataskyddet och datasäkerheten 
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Kan jag anteckna 
klientens 

religionssamfund?

Är uppgiften 
nödvändig för 
ordnandet av 
socialvården? 

Dataskyddet och datasäkerheten 

VAD ÄR NÖDVÄNDIGT ATT 
ANTECKNA?
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VAD ÄR NÖDVÄNDIGT ATT ANTECKNA?

• Även om man behandlar känsliga och sekretessbelagda uppgifter inom 
socialvården innebär detta inte att det är nödvändigt att behandla och anteckna 
vad som helst 

‣ Är det nödvändigt att veta till exempel klientens politiska åskådning eller religiösa 
övertygelse för att ordna socialvården? Inte alltid, men ibland.

‣ Dokumenteringsskyldigheten gäller dokumentering av uppgifter som är behövliga och 
tillräckliga med tanke på ordnande, planering, lämnande, uppföljning och övervakning av 
socialvård (Lag om klienthandlingar inom socialvården 4.1 §)

• Dokumenteringen av klientuppgifter görs separat för varje klient

‣ Uppgifter om flera familjemedlemmar ska inte antecknas i uppgifterna för en av 
familjemedlemmarna om alla i familjen är klienter 

‣ Till exempel inom barnskyddet kan endast barnet vara klient, och då antecknas också 
uppgifter om familjen i barnets uppgifter

• Klientuppgifter ska antecknas på så sätt att de kan utlämnas utan problem till 
klienten eller i bestämda fall till andra myndigheter eller berörda parter

Dataskyddet och datasäkerheten 
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BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

• Delområden inom behandlingen av personuppgifter

‣ Anteckning av klientuppgifter

‣ Läsning av klientuppgifter

‣ Utbyte av uppgifter inom myndighetssamarbete

• Klientuppgifter får endast behandlas i den omfattning som arbetsuppgifterna förutsätter

‣ Den anställda ansvarar således för vilka uppgifter han eller hon behandlar 

‣ Organisationen bör definiera de anställdas åtkomsträttigheter till klientuppgifterna

‣ Omfattningen av åtkomsträttigheterna i datasystemet är inte samma sak som rätt att använda 
uppgifter.  Den anställda ska också ha en saklig anknytning till klienten.

‣ Klientuppgifter är inte ett redskap för introduktion eller utbildning

‣ THL har avgett en föreskrift om grunderna för specifikation av åtkomsträttigheter till 
klientuppgifter inom socialvården. Föreskriften träder i kraft den 1.7.2017 och gäller tills vidare. 
Föreskriften tillämpas när en organisation ansluts till det riksomfattande arkivet för socialvården, 
dock senast från och med den 1.12021.

• En organisation ska ha heltäckande instruktioner om dataskydd och datasäkerhet

Dataskyddet och datasäkerheten 
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Ilta-Sanomat 19.4.2016

Dataskyddet och datasäkerheten 

FRESTELSER TILL FÖRSEELSER MOT 
DATASKYDDET

Bekanta inslag 
i nyheterna?
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SEKRETESS OCH TYSTNADSPLIKT

- I lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (22–25 §) och i 
speciallagar finns föreskrifter om sekretess och tystnadsplikt

- Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (14– 15 
§) preciserar handlingssekretessen och tystnadsplikten

- Alla klientuppgifter inom socialvården ska hållas hemliga

- Även information som inte har antecknats ska hållas hemlig – till exempel 
uppgift om att en klientrelation föreligger eller inte föreligger

- Skyldighet att iaktta sekretess förblir fortgår även när skötseln av uppgifterna 
upphör

- Även en privatperson har skyldighet att iaktta sekretess om han med stöd av en 
sådan ställning som berörd part som avses i offentlighetslagen erhållit uppgifter 
som ska hållas hemliga och som gäller någon annan än personen själv. Det kan 
bli aktuellt till exempel när en vårdnadshavare får information om sitt barn.

Dataskyddet och datasäkerheten 
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DEN DATASKYDDSANSVARIGA

• Klientuppgiftslagen (159/2007) ålägger en tillhandahållare av tjänster 
inom social- och hälsovård att utse en dataskyddsansvarig

• Vet du vem som är dataskyddsansvarig i din organisation?

• Till den dataskyddsansvarigas uppgifter hör bl.a. att:

‣ delta i planeringen av genomförandet av dataskyddet och hanteringen av 
dataskyddsrisker

‣ stödja personal och registrerade i dataskyddsfrågor (bl.a. utbildning)

‣ följa med och övervaka hur dataskyddet genomförs

• Det lönar sig att använda den dataskyddsansvariga som hjälp vid 
diskussionen av aktuella frågor
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Vet du vem som ansvarar för 
dataskyddet i vår organisation, 

dvs. vem som är den 
dataskyddsansvariga?
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KONTROLL AV, RÄTTELSE OCH 
UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER

• Central lagstiftning som berör ämnet:

‣ EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Dataskyddsförordningen gäller i alla EU -
länder (from 25.5.2018) och ger alla i EU en bättre kontroll över sina personuppgifter, vilket 
ökar säkerheten både på nätet och i verkliga livet. 

‣ Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (1999/621): sekretessbelagda uppgifter 
kan fås på basen av om man är part om uppgifterna har kunnat inverka på behandlingen av 
partens ärende

‣ Lagen om patientens ställning och rättigheter (1992/785)

• Rättigheterna för granskning, utlämnandet, avlägsnandet och rättelsebegäran av uppgifterna 
lönar det sig att ta reda på  från den egna organisationens direktiv

• Grunderna för utlämnande av uppgifter ska prövas separat i varje enskilt fall

Dataskyddet och datasäkerheten
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LAGAR SOM GÄLLER INSYN I OCH 
UTLÄMNING AV UPPGIFTER

I lagen om klienthandlingar inom socialvården 
(2015/254) regleras också de uppgifter som ska 
antecknas:

• När uppgifter om en klient lämnas ut till en utomstående (10 §)

• När uppgifter om en klient erhålls av klienten själv eller av en 
utomstående (11 §)

• När en minderårig klient förbjuder att klientuppgifter lämnas ut 
till hans eller hennes lagliga företrädare eller om denna 
förbudsrätt förvägras (12 §)

Dataskyddet och datasäkerheten 
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UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER

• Klientuppgifter kan utlämnas med klientens samtycke:

‣ Samtycket ska vara uttryckligt, dvs. individualiserat (nämnda ärenden, 
tidsintervall, till vem osv.)

‣ Klienten har rätt att återkalla sitt samtycke

‣ Klienten måste förstå vad samtycket innebär

‣ I praktiken är samtycket ofta skriftligt

• Utan samtycke kan uppgifter utlämnas i enlighet med:

‣ Klientlagen 17–18 §,  Offentlighetslagen 26–30 § samt Patientlagen 6 §, 9 §, 
13 §

‣ Dessutom med stöd av speciallagar (t.ex. polislagen, lagen om 
grundläggande utbildning, lagen om elev- och studerandevård, patientlagen)

‣ Bestämmelserna i barnskyddslagen

Dataskyddet och datasäkerheten 
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FÖRFARANDEN FÖR SAMTYCKE OCH 
FULLMAKTER

• Rättsligt förberedande åtgärder:

‣ Intressebevakningsfullmakt

‣ I fullmakten utses en person som sköter fullmaktsgivarens angelägenheter om fullmaktsgivaren inte kan göra det 
själv i framtiden.

‣ Viljeyttring om vård

‣ Viljeyttring om vård. Säkerställer att personens egna livsvärderingar iakttas och eventuella beslut om vården fattas 
enligt personens egen vilja och egna önskemål. Vårdpersonalen är skyldig att iaktta viljeyttringen om vård.

• Egen kontaktperson (enligt socialvårdslagen)

‣ För att få sekretessbelagda uppgifter förutsätter det i princip klientens samtycke, men t.ex. enligt lag om 
klientens ställning och rättigheter inom socialvården 20 § ges socialvårdens myndigheter rätt att erhålla uppgifter 
för att ordna socialvården.

‣ 17 § i lagen om äldreservice, som innehåller föreskrifter om den ansvariga arbetstagaren, upphävdes fr.o.m. 
1.1.2017. För äldre personer utses en egen kontaktperson i enlighet med socialvårdslagen. 

• Intressebevakare

‣ Kan förordnas en person som inte är förmögen att själv övervaka sina intressen eller sköta om angelägenheter 
som gäller personen själv, personens egendom eller vård. 

‣ Förordnande av intressebevakare är ett alternativ som väljs i sista hand 

Dataskyddet och datasäkerheten
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LOGGDATA

• I ett loggregister registreras data om vilka personuppgifter en anställd
behandlar och på vilket sätt

‣ ”Så gott som varje musklick registreras”

• Loggdata för en enskild anställd kan uppgå till över 1 000 rader per dag

Dataskyddet och datasäkerheten 
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LOGGREGISTRET OCH UPPFÖLJNINGEN

• En klient har rätt att utan dröjsmål på grundval av loggregistret
avgiftsfritt få veta vem som har använt eller till vem man har
utlämnat uppgifter om honom eller henne samt grunden för 
användningen eller utlämnandet (18 § i klientdatalagen).

‣ Klienten har inte rätt att utan särskild orsak få loggdata som är äldre
än två år (t.ex. tjänstebrott preskriberas efter 5 år) 

‣ Kontrollering av loggdata får INTE antecknas i klientrapporten, utan
begäranden om information ska antecknas i ett annat register

• Eftersom logguppgifterna är så omfattande är det bra om
klienten får hjälp med att begränsa sin begäran om loggdata

Dataskyddet och datasäkerheten 
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LOGGREGISTRET OCH UPPFÖLJNINGEN

• Arbetstagaren har beviljats rättigheter till klientuppgifterna i 
enlighet med hens arbetsuppgifter. Ofta förbinder man sig 
också genom ett  skriftligt åtkomstbehörighetsförbindelse.

• Omfattningen av åtkomsträttigheterna i datasystemet är inte 
samma sak som rätt att använda uppgifter. THL har avgett 
(20.6.2017) en föreskrift om grunderna för specifikation av 
åtkomsträttigheter till klientuppgifter inom socialvården

• Anställdas logguppgifter ska också följas upp i organisationen 
med stickprov

Dataskyddet och datasäkerheten 
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FRAMTIDA LAGREFORMER

Det finns många lagreformer på förslag och de har en betydande 
inverkan på behandlingen av klientuppgifter inom social- och 
hälsovården. Till exempel:

• Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om 
inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social - och 
hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i 
Europeiska stadgan om lokal självstyrelse 

‣ Se www.alueuudistus.fi/sv/framsida

• Föreslagna ändringar i lagen om elektronisk behandling av 
klientuppgifter inom social- och hälsovården

➢ Ändringar även i lagen om klienthandlingar

• Klienthandlingslagen 2007 → Regeringens proposition 300/2018 
till ny klienthandlingslag innehåller bla uppgifter om
ibruktagande av Kanta-tjänsterna och socialvårdens klientdata-
arkiv. 

Dataskyddet och datasäkerheten 

http://www.alueuudistus.fi/sv/framsida
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REPETITION

• Dataskydd 

• Personregister

• Insyn i uppgifter samt rättelse 
och utlämnande av uppgifter

• Åtkomsträttigheteroch 
logguppgifter

Dataskyddet och datasäkerheten 

Låt oss repetera 
en gång till!



29Tietosuoja ja tietoturva

Alla myndigheter och
organisationer i den offentliga
förvaltningen ska ha ett 
dataskyddsombud som ger
råd och handledning om hur
dataskyddet ska realiseras.

Även
regionförvaltningsverken

ger råd i 
registerrelaterade frågor

Dataombudsmannens
byrå ger
riksomfattande stöd
och information
www.tietosuoja.fi

http://www.tietosuoja.fi/
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VAD INNEBÄR DATASÄKERHET?

Dataskyddet och datasäkerheten
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DATASÄKERHET SOM EN ETISK PRINCIP FÖR 
BEHANDLINGEN AV INFORMATION

Personuppgifterna ska samlas in på behörigt sätt och skyddas med 
alla skäliga och ändamålsenliga medel mot förstöring och 
korruption samt mot otillåten förstöring, åtkomst, användning, 
behandling, ändring eller förmedling. 

(Expertgruppen för Föreningen för informationsbehandling inom social - och hälsovården 2015)

Dataskyddet och datasäkerheten 
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DATASÄKERHET OCH 
INFORMATIONSSÄKERHET

• Med datasäkerhet och informationssäkerhet avses åtgärder som vidtas 
för att säkerställa informationens tillgänglighet, dataintegritet och 
konfidentialitet

• Tillgänglighet – uppgifterna är tillgängliga och de kan inte förstöras

• Dataintegritet – uppgifterna är riktiga och finns på rätt plats

• Konfidentialitet – uppgifterna används av personer som är behöriga att göra det 
och uppgifterna hamnar inte i fel händer

• Åtgärderna för datasäkerhet omfattar: 

‣ passerkontroll, låsning av lokalerna, trygg förvaring och makulering av 
handlingar, kryptering och säkerhetskopiering av data samt användning av 
brandvägg, antivirusprogram och certifikat

‣ tryggandet av dataunderlagen, utrustningarna, programvarorna, 
datakommunikationen och verksamheten

(Terminologicentralen TSK 2014)

Dataskyddet och datasäkerheten 
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DELOMRÅDEN INOM DATASÄKERHET

• Fysisk säkerhet

• Administrativ säkerhet

• Personalsäkerhet

• Driftsäkerhet

• Utrustningssäkerhet

• Programvarusäkerhet

• Dataunderlagssäkerhet

• Datakommunikationssäkerhet

(Finansministeriet 2007)

Dataskyddet och datasäkerheten 

Dessa kallas 
också för 
datasäkerhetens 
kretsar
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INFORMATIONSSÄKERHETSRISKER VID 
BEHANDLINGEN AV KLIENTUPPGIFTER

• Klientuppgifter sparas på ett annat ställe än i klientdatasystemet

• Okrypterad e-post eller annan kommunikationskanal används

• Datorn lämnas olåst

• Kalendrar och anteckningsböcker får ligga framme  

• Vårdslöshet vid hanteringen av lösenord

• Mobilutrustningar skyddas bristfälligt

• Samtal om klientärenden förs på så sätt att utomstående kan höra 
samtalet. Detta gäller även telefonsamtal. 

• Avfall som innehåller konfidentiella uppgifter behandlas vårdslöst

Dataskyddet och datasäkerheten 



35Dataskyddet och datasäkerheten

Googla med sökorden 
"rädda filer"!

Jag sparade 
klientuppgifter på 
minnessticka bara för 
en kort stund... 
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HANDLAR DU PÅ ETT DATASÄKERT SÄTT?

• Är du förtrogen med datasäkerhetsförfarandena och -
instruktionerna i din organisation? Har du läst dem och följer du 
dem?

• Har du regelbundet deltagit i datasäkerhetsutbildningar?

• Vet du vem som ansvarar för datasäkerheten i din organisation? 

• Låser du din dator när du lämnar den? Lämnar du din bärbara 
dator synlig i bilen eller i hotellrummet? Lämnar du din 
kalender eller anteckningsbok framme?

• Är du den enda som vet dina lösenord? Byter du lösenord 
regelbundet?

(Se t.ex. 

Dataskyddet och datasäkerheten 
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LÖSENORDEN

• Det är lätt att knäcka ett lösenord – skapa en lösenfras!

• Använd svenska dialektala ord och lägg till ett eller flera
”tryckfel”

Dataskyddet och datasäkerheten 

Använd stora och små
bokstäver, specialtecken och
siffror
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GRUNDLÄGGANDE FAKTA OM 
DATASÄKERHET

1. Betrakta information som viktig och förhåll dig med det 
allvar som behövs till den – attityd

2. Om du är okunnig om någon aspekt som gäller 
datasäkerheten – var inte rädd för att fråga

3. De största riskerna finns inte alltid inom den tekniska 
datasäkerheten - människan är den största risken

Dataskyddet och datasäkerheten 

Genom att 
komma ihåg 

dessa kommer du 
redan långt!
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Dataskyddet och datasäkerheten

• Andreasson, Ari; Koivisto, Juha; Ylipartanen, Arto (2014) Tietosuojavastaavan käsikirja. Helsinki: Tietosanoma.

• http://www.muistiasiantuntijat.fi/lomakkeet.php?udpview=verkkojulkaisut

• http://www.muistiliitto.fi/fi/muistisairaudet/palvelut-etuudet-ja-oikeudet/edunvalvontavaltuutus/

• Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social - och hälsovårdstjänster för äldre
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2012/20120980

• Nikumaa H. ja Koponen E (toim.). Miten turvaan tahtoni toteutumisen? Opas oikeudelliseen ennakointiin. 2016

• STM:n artikkeli: Vanhuspalvelulain vastuutyöntekijää koskeva säännös on kumottu http://stm.fi/artikkeli/-
/asset_publisher/kunnille-lisaa-harkintavaltaa-vanhuspalvelujen-jarjestamisessa

• Tietosuojavaltuutetun toimisto (2016) Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelystä 
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/sS7Y8nd6n/
Sosiaalihuollon_asiakastietojen_kasittelysta_laad._22.4.2016.pdf

• Uotinen S., Porko M.Uusi sosiaalihuoltolaki sekä lastensuojelulain ja muiden lakien muutokset. Yleiskirje 9/2015

http://www.muistiasiantuntijat.fi/lomakkeet.php?udpview=verkkojulkaisut
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980
http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kunnille-lisaa-harkintavaltaa-vanhuspalvelujen-jarjestamisessa
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/sS7Y8nd6n/Sosiaalihuollon_asiakastietojen_kasittelysta_laad._22.4.2016.pdf
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• Sanastokeskus TSK (2014) Kokonaisturvallisuuden sanasto 
http://www.spek.fi/loader.aspx?id=1c66e01d-a75e-4a9a-80ec-9816340ce752

• Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyn asiantuntijaryhmä (2015) Terveystiedon 
tietojenkäsittelyn eettiset ohjeet 
http://www.stty.org/images/Terveystiedon_tietojenkäsittelyn_ammattihenkilöiden_eettise
t_ohjeet.pdf

• Valtiovarainministeriö (2007) Tietoturvallisuudella tuloksia. Yleisohje tietoturvallisuuden 
johtamiseen ja hallintaan. 
https://www.vahtiohje.fi/c/document_library/get_file?uuid=d0bc6cbd -1626-47aa-99d7-
01352f5aede1&groupId=10229

• THL:n määräys 1/2017: Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon 
asiakastietoihin: https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tiedon-
ja-vaatimusten-yhdenmukaistaminen/julkaisut/maaraykset

• Ordlista om cybersäkerhet: https://turvallisuuskomitea.fi/wp-
content/uploads/2018/06/Kyberturvallisuuden-sanasto.pdf
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LAGSTIFTNING

• Barnskyddslag (2007/417):

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070417

• Förvaltningslag (2003/434) :

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030434

• Lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social - och 
hälsovården (Klientuppgiftslag) (2007/159):

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070159

• Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (Klientlagen) 
(2000/812) :

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2000/20000812
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• Lag om klienthandlingar inom socialvården (Lag om klienthandlingar) 
(2015/254):

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2015/20150254

• Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (1999/621):

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990621

• Lag om patientens ställning och rättigheter (1992/785)

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1992/19920785

• Socialvårdslag (2014/1301) :

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20141301
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