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määrän tai laadun taikka tietoaineiston käyttötarkoituksen vuoksi ole 
vastoin sitä, mitä asiakirjan salassapidosta ja henkilötietojen suojasta 
säädetään.

Julkisuuslain 21 § ei siis velvoita viranomaista tuottamaan ja antamaan 
säännöksessä tarkoitetulla tavoin yhdistellyistä tiedoista muodostettua 
tietoa, vaikka yhdisteltävät tiedot sinänsä ovat julkisia. Viranomainen 
voi käyttää harkintavaltaansa ja arvioida, onko tiedon tuottamisesta ja 
antamisesta aiheutuva työmäärä kohtuullinen suhteessa toimintayksi-
kön varsinaiseen ydintehtävään.

Kaikkien pyydettyjen tietojen antaminen laajemmin ja pidemmältä ajalta 
kuin ne on jo annettu, edellyttäisi koronan tapauskohtaisen rekisterin 
tietojen läpikäymistä, tietojen tarkistamista, yhdistelyä ja keräämistä. 
Kaikki tiedot tulisi myös tarkastaa tapauskohtaisesti, jottei tietoja luovu-
tettaessa kenenkään yksityisyys vaarantuisi. Helsingin kaupungin kas-
vatuksen ja koulutuksen toimiala on määritellyt pieniksi päiväkodeiksi, 
joiden osalta tartunta- ja altistustietoja ei julkaista, sellaiset, joissa las-
ten määrä on alle 50 tai altistuneiden määrä ylittää 50 prosenttia lasten 
määrästä. Koulujen osalta tällaista määrittelyä ei ole tehty. Koulujen 
koot vaihtelevat huomattavasti.

Tämä työllistäisi kohtuuttomasti koronajäljityksessä työskentelevää 
henkilöstöä, mikä vähentäisi olennaisesti jäljitystyön tehokkuutta. Ny-
kyisessä tartuntatautitilanteessa näillä seikoilla olisi vakavat seurauk-
set.

Terveysasemien johtajalääkärin toimivalta tehdä päätös viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:ssä tarkoitetuista asioista pe-
rustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan 8.5.2018 (§ 134) tekemään pää-
tökseen.
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Pöytäkirjanote on lähetetty asianosaiselle 13.4.2021.

Terveysasemien johtajalääkäri

Timo Lukkarinen
terveysasemien johtajalääkäri
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