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A.  Mitä yksityisyys on ?

�Osa ihmisyyttä, minkä osalta henkilöllä 
oikeus suojautua ulkopuoliselta 
puuttumiselta. 



Mitä se on käytännössä ?

� Oikeus pitää omana tietona:

� Aatteet, uskomukset

� Vammat ja sairaudet

� Talousasiat

� Avioliitot ja avioerot

� Tapansa kuluttaa aikaansa

� Harjoittaa elinkeinoaan omalla tavallaan



YK:n ihmisoikeuksien julistus ja Suomen 
perustuslaki on yksityisyyden suojan perusta

� Ihmisoikeuksien julistus: 

� Jokaisella on oikeus sananvapauteen

� Rajoitus: Sananvapautta  rajoitetaan, jos on tarpeen muiden henkilöiden 
maineen ja oikeuksien turvaamiseksi

� Perustuslaki 12 §

� Sananvapaus = oikeus ilmaista, vastaanottaa ja julkistaa tietoja kenenkään 
ennalta niitä tarkastamatta

� Perustuslaki 10 §

� Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu



Yksityisyyteen voidaan puuttua vain lain 
suomin valtuuksin

� Tällaisia oikeuksia on annettu

� - poliiseille

� - valvontaeläinlääkäreille

� - Eu-tarkastajille



B. Puuttuminen uupumukseen ja 
vaikeuksiin 
� 1. TYÖNTEKIJÄN  UUPUMUKSEEN

� Työturvallisuuslaki 25 §

� Työn kuormitustekijöiden välttäminen ja vähentäminen

� Jos työntekijän todetaan työssään kuormittuvan hänen terveyttään vaarantavalla 
tavalla, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin 
ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi 
tai vähentämiseksi.

� Työpaikoille on laadittava puuttumismenettelyt. Esimiehen tulee puuttua asioihin. 
Puuttuminen toteutetaan yhdessä työterveyshuollon kanssa.

� Tällaisia tilanteita ovat:

� - uupumus 

� - päihteiden väärinkäyttö

� - työn kuormittavuus



� 2. YRITTÄJÄ 

�Kenelläkään ei ole velvollisuutta puuttua yrittäjän 
väsymykseen, alkoholiongelmaan, 
osaamattomuuteen. 

�Yrittäjä on yksin vastuussa jaksamisestaan ja 
osaamisestaan.



Miten rikoslailla suojataan asiaton 
puuttuminen toisen yksityiselämään

� 1. KUNNNIAN LOUKKAUS

� Toisen kunniaa ei saa loukata. 

� Jokaisella on oikeus arvonantoon ja työn kautta saatuun arvostukseen.

� Joka esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siitä ja teko on 

omiaan aiheuttamaan vahinkoa ja kärsimystä loukatulle ja häneen 

kohdistuvaa halveksuntaa tai

� muuten halventaa toista

� Johtopäätös:  Keskusteltaessa asiakkaan kanssa voi ilmaista havaintonsa ja 
huolensa.



� 2. YKSITYISELÄMÄÄ  KOSKEVAN TIEDON LEVITTÄMINEN (= tapahtunut tosiasia) 
levittäminen (RL 24:8) 

EI SAA JUORUTA: 

Joka oikeudettomasti:

� - joukkotiedotusvälineitä käyttämällä tai

� - muuten toimittamalla lukuisten ihmisten saataville

Esittää toiselle yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, että  teko on 
omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle  tai häneen kohdistuvaa 
halveksuntaa. 

Facebookissa ei saa kertoa

Ammatillisesti voi kertoa hyvässä tarkoituksessa



3. HEITTEILLEPANO ( RL 21:14) 

� Avuttomaan tilaan joutuneesta huolehtiminen. 

� Joka saattaa toisen  tahallaan avuttomaan tilaan tai jättää sellaiseen tilaan 
henkilön

� - josta on velvollinen huolehtimaan ja

� - siten aiheuttaa vaaran toisen hengelle tai terveydelle.

� - avuttomaan tilaan jättäminen edellyttää huolehtimisvelvollisuutta kuten

� vanhempi-lapsi



� 4. KOTIRAUHAN RIKKOMINEN

Joka oikeudettomasti

1) tunkeutuu taikka menee salaa tai toista harhauttaen kotirauhan 
suojaamaan paikkaan taikka kätkeytyy tai jää sellaiseen paikkaan tai

2) rikkoo toisen kotirauhaa metelöimällä, heittämällä esineitä tai muulla 
vastaavalla tavalla,

on tuomittava kotirauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään 
kuudeksi kuukaudeksi.

Myös törkeä tekomuoto.

Huom: Tuotantorakennukset kuuluvat julkisrauhan piiriin.



� 5. VÄÄRÄ ILMIANTO 

� Joka antaa viranomaiselle väärän tiedon ja siten aiheuttaa vaaran, että 
toinen joutuu syytteeseen. 



� 6. VIRKAMIEHEN SALASSAPITOVELVOLLISUUS

� Virkasalaisuuden rikkominen ja tuottamuksellinen virkasalaisuuden 
rikkominen.

� Jos virkamies tahallaan palvelussuhteensa aikana tai sen päätyttyä 

oikeudettomasti

� 1) paljastaa sellaisen asiakirjan tai tiedon, joka viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain (621/1999) tai muun lain mukaan on salassa 
pidettävä tai jota ei lain mukaan saa ilmaista, taikka

� 2) käyttää omaksi tai toisen hyödyksi taikka toisen vahingoksi 1 kohdassa 
tarkoitettua asiakirjaa tai tietoa

� HUOM: Mikäli kertoo huolensa jollekin, ei saa paljastaa asiakirjaa tai tietoa. 
Eli ei saa paljastaa valvontatulosta, talouslaskentatulosta. 



C. Virkamiehen 
rooli/eläinlääkäri/tarkastaja/lomittaja

� Virkamies käyttää julkista valtaa

� Toimivalta tulee virka-asemasta ja laista

� - tehdäänkö vain, mitä laki määrää ?

� Tulee tehdä työ objektiivisin kriteerein

� - samalla tavoin kaikkien kohdalla

� Asiakkaan tulee voida LUOTTAA puolueettomuuteen



Mikä on hyvä virkamies hallintolain 
mukaan(hallintolaki 2003, 2 luku)

� - osaa asian, johon hänellä on toimivalta

� - soveltaa lakia samalla tavoin samanlaisissa tapauksissa

� - käyttää toimivaltaansa vain lain tarkoittamaan tarkoitukseen

� . perustaa päätökset  lakiin  ja asetuksiin, laillisuusperiaate

� - hänen tekemänsä toimet ovat oikeassa suhteessa tavoiteluun päämäärään, suhteellisuusperiaate

� - antaa neuvoja, opastaa

� - käyttää asiallista ja selkeää kieltä

� - palvelee

� - edistää viranomaisten välistä yhteistyötä

� KYSYMYS:   Mitä näet ?

Mitä näkemällesi voisi tehdä ?

Voiko mennä ammattiroolin  yli ?



Millainen on hyvä asiakas ?



Salassapito - vaitiolovelvollisuus

� 1, VIRKAMIEHET, (eläinlääkärit tarkastajat, lomittajat)

� Velvollisuus olla paljastamatta sivulliselle luvatta yksityisen tai perheen 
salaisuutta, joita on asemansa, toimensa tms. perusteella saanut tietää, 
salassapitovelvollisuus. 

� Erikseen on säädetty virkamiehen, lääkärin, asianajajan 
vaitiolovelvollisuus ammatin harjoittamisen päättymisen jälkeen.

� - Vaitiolovelvollisuus ei estä keskustelua asiakkaan kanssa.  

� - Asiakas voi antaa suostumuksen siihen, että hänen yksilöidyistä asioistaan 
voi puhua jollekin ulkopuoliselle. 

� - Mikäli kertoo havainnoistaan toiselle, ei saa paljastaa salassa pidettävää 
seikkaa.



Huomaa erityisesti !

� Toimit kotirauhan alueella.

� Terveydentilaa koskevat asiat ovat erityisen salassapitovelvollisuuden piirissä.

� Luottamuksen säilyttäminen on ensisijaisen tärkeää. 



Uskaltaa puuttua 

� Uskaltaa, kun:

� - katsoo ja  luottaa näkemäänsä

� - ottaa puheeksi  viljelijän kanssa, välittää hyvän tahdon

� - välittää asianomaisen suostumuksella tarvittaessa tiedon, jolla on oikeus 
viedä asiaa eteenpäin

� - kertoo ratkaisukeskeisestä toimintatavasta (menettelyt valmiina)

� - Esim;  Palaveri, jossa mukana neuvoja, työterveyshuolto, kunnan 
eläinlääkäri

� Sovitaan miten asioita pannaan kuntoon.



Välittäminen

� - pitää huolta

� - ottaa huomioon, antaa jonkin vaikuttaa emotionaalisesti

� - viitsiä, vaivautua tekemään jotakin



Yhteistyön mahdollisuudet ?

� Ely

� Avi

� . Mela

� - ProAgria

� - Työterveyshuolto

� - Lomitus

� - MTK

� . Pankit

� Maitoauton kuljettajat, teurasauton kuljettajat, siementäjät


