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§ 32
Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon henkilötietojen rekisterinpitäjän 
määrääminen

HEL 2019-001501 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kumota 19.3.2013 tekemänsä pää-
töksen § 72 ja määrätä sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan so-
siaalihuollon ja terveydenhuollon henkilötietojen rekisterinpitäjäksi.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 19.3.2013 (§ 72), että henkilötieto-
lain mukainen rekisterinpitäjä on silloisen sosiaali- ja terveysviraston vi-
rastopäällikkö. Henkilötietolaki kumottiin tietosuojalain (1050/2018) tul-
lessa voimaan 1.1.2019. Tietosuojalain rinnalla sovelletaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 (EU:n yleinen tieto-
suoja-asetus). Tietosuoja-asetuksessa rekisterinpitäjällä tarkoitetaan 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muu-
ta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötieto-
jen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen 24 artiklan mukaan paitsi 
velvollisuus huolelliseen toimintaan, myös vastuu osoittaa, minkälaisiin 
toimenpiteisiin henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden varmistami-
seksi on ryhdytty. Lisäksi rekisterinpitäjän on nimitettävä tietosuojavas-
taava.  

Terveydenhuoltolain 9 §:n 1 momentin mukaan sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymän alueen kunnallisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-
hoidon potilasasiakirjat muodostavat terveydenhuollon yhteisen potilas-
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tietorekisterin. Yhteisen potilastietorekisterin rekisterinpitäjänä ovat 
kaikki rekisteriin liittyneet terveydenhuollon toimintayksiköt niiden 
omien potilasasiakirjojen osalta. Kukin rekisterinpitäjä vastaa omalta 
osaltaan potilaiden tietojen kirjaamisesta ja säilyttämisestä sekä poti-
lastietojen käsittelystä (HE 90/2010). Helsinki on osa Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueen yhteistä potilastieto-
rekisteriä omien toimintayksiköidensä potilastietojen rekisterinpitäjänä.

Hallintosäännössä ei ole määräystä rekisterinpidosta lautakunnan teh-
tävänä, mutta hallintosäännön 2 luvun 18 §:n 1 momentin ja 4 luvun 8 
§:n mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii Helsingissä sosiaa-
li- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä terveyden-
huoltolain mukaisista terveyskeskuksen tehtävistä.

Lautakunnalla on vastuu huolehtia myös siitä, että henkilötietojen rekis-
terinpito on järjestetty asianmukaisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

Edellä mainittujen säännösten ja hallintosäännön määräysten perus-
teella sosiaali- ja terveyslautakunta on sosiaali- ja terveydenhuollon 
henkilötietojen rekisterinpitäjä, joka voi määrätä tehtävän toimialajohta-
jalle, joka huolehtii sosiaali- ja terveydenhuollon  henkilötietojen rekiste-
rinpitäjälle kuuluvista tehtävistä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Perhe- ja sosiaalipalvelut
Terveys- ja päihdepalvelut
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut
Hallintojohtaja
Tietosuojalakimies


