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Sosiaalisen median pelisäännöistä 
 
Kysymys: 
Eläinlääkäri pohtii, mitä hän voi kertoa potilaistaan omilla tai yrityksensä Facebook-sivulla, vai 
voiko kertoa mitään.  
 
Ainakin hyvin onnistuneiden operaatioiden jälkeen olisi mukava laittaa toipuvasta potilaasta kuva 
tai kaksi firman verkkosivuille. 

 
Vastaus: 
Useat eläinlääkärit ja eläinlääkäriasemat kertovat nykyään toiminnastaan myös sosiaalisen median 
kautta. Asiakkaasta saattaa tulla eläinlääkärin ”kaveri” ainakin virtuaalisesti. Ajatusten vaihto on 
mahdollista ympäri vuorokauden ja vanhatkin keskustelut voidaan tarvittaessa ottaa nopeasti takaisin 
tapetille. 
Facebook ei ole lainsuojaton alue. Eläinlääkärilehden 8/12 potilastietoartikkelissa kerrotut asiat 
pätevät myös sosiaaliseen mediaan. Eläinlääkäri on salassapitovelvollinen kaikista potilasta ja 
tämän omistajaa koskevista tiedoista.  
Käyttääkseen hoidettavana olleen eläimen nimeä yrityksen facebook-sivustolla täytyy 
käyttämiseen saada eläimen omistajan suostumus. Tiedot on myös myöhemmin poistettava 
internetistä, mikäli eläimen omistaja sitä pyytää. Kannattaa ottaa huomioon, että tietojen 
poistuminen palvelinten välimuisteista voi kestää kuukausia ja huonolla tuurilla joku on kopioinut 
aineistoa vaikkakin luvatta omaan käyttöönsä, jolloin se voi elää omaa elämäänsä, vaikka 
eläinlääkäri poistaisi tiedot.  
Valokuvien osalta tulee ottaa huomioon myös tekijänoikeudelliset säännöt. 
Valokuva on kuvaajan luovan työn tulos, teos, jonka käyttöoikeus kuuluu kuvan ottajalle. 
Lainsäädännön näkökulmasta valokuvaaminen ja kuvan julkaiseminen ovat eri asioita; julkisessa 
tilassa saa kuvata, mutta se ei automaattisesti oikeuta julkaisemaan kuvaa, koska julkaistaessa ei 
saa loukata ketään, olipa kuva otettu missä hyvänsä.  
Kuvauksen kohteen näkökulmasta on kuvan ottamiseen ja julkaisemiseen ei-julkisessa tilassa, 
kuten eläinlääkärin hoitohuoneessa tai muutoinkin vastaanotolla, oltava lupa. Yksityisen yrityksen 
aula on liiketilaa, jossa ylipäänsä kuvaussäännöistä päättää tilan haltija, mutta asiakkaalla on oma 
yksityisyyden suojansa. Julkisessa tilassa, kuten kadulla ja puistossa, saa kuvata, mutta 
silloinkaan kuvan julkaisemisessa ei saa loukata ketään, esimerkiksi liittämällä kuva johonkin 
kielteisenä pidettyyn aiheeseen, yksinkertaisena esimerkkinä lihavuus. Ja kadulta ei kannata 
kuvata yksityiselle pihalle, vaikka näkyvyys olisi kuinka hyvä, koska kuvaaminen loukkaa 
yksityisyyden suojaa. Perusneuvo kuvien osalta on: jos haluaa kuvata ja julkaista kuvia 
asiakkaistaan, kannattaa aina kysyä lupa ja julkaista kuvia asiallisissa yhteyksissä maltillisesti.  
Eläinlääkäri voi käydä kahdenkeskistä viestienvaihtoa hoidettavana olleen eläimen omistajan 
kanssa. Eläinlääkäri ei kuitenkaan saa omasta aloitteestaan ilman omistajan lupaa ottaa 
keskusteluun mukaan ulkopuolisia henkilöitä, ei vaikka tiedossa olisi, että joku ulkopuolinen 
henkilö on sekä omistajan että eläinlääkärin tuttava. 
Facebook on kuitenkin hyödyllinen tiedottamistapa toiminnassa, jossa eläinlääkärin osaamisella ja 
maineella on suuri merkitys. Lain puitteissa eläinlääkäri voi ilman eläimen omistajan 
suostumustakin kertoa hoidosta esimerkiksi näin. ”Eläinlääkäri suoritti taannoin kolme tuntia 
kestäneen polvileikkauksen koiralle. Potilas toipuu hyvää vauhtia. Eläinlääkäriaseman 
henkilökunta toivottaa pikaista paranemista!”. Olennaista on, ettei tiedottaminen tällöin yksilöidy 
keneenkään tiettyyn ihmiseen eikä potilaaseen. 
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