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Potilastietorekisterin käyttäjälokitietojen tietopyyntö 

 Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki) mukaan hakijalla, valittajalla sekä 
muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asi-
aa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällös-
tä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 
2016/679) mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä 
koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitel-
lään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä muut 15 artiklassa luetellut tiedot. 

 Lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki) 
mukaan asiakkaalla on oikeus saada asiakastietojensa käsittelyyn liittyvien oikeuksiensa selvit-
tämistä tai toteuttamista varten sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen antajalta kir-
jallisesta pyynnöstä viivytyksettä lokirekisterin perusteella maksutta tieto siitä, kuka on käyt-
tänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen 
peruste. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole oikeutta saada lokitietoja esim. jos tiedon antaminen 
vaarantaisi rekisteröidyn terveyttä tai hoitoa taikka jonkun muun oikeuksia. Asiakas ei saa 
käyttää tai luovuttaa saamiaan lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. Jos asiakas pyytää 
toistamiseen saman ajanjakson lokitietoja, palvelujen antaja voi periä lokitietojen antamisesta 
kohtuullisen korvauksen, joka ei saa ylittää tiedon antamisesta aiheutuvia välittömiä kustan-
nuksia. Jos asiakas katsoo, että hänen asiakastietojaan on käytetty tai luovutettu ilman riittä-
viä perusteita, tietoja käyttäneen tai tietoja saaneen palvelujen antajan tulee antaa asiakkaal-
le pyynnöstä selvitys tietojen käytön tai luovuttamisen perusteista. 

 Tietopyyntö kohdistuu salassa pidettäviin tietoihin, joten sen tekeminen edellyttää kirjallista 
pyyntöä. Tietopyyntö on yksilöitävä niin, että se voidaan toteuttaa ja pyynnön kohde voidaan 
selvittää kohtuullisessa työajassa. Yksilöinti voi olla esimerkiksi hoitojaksokohtainen rajaus. Il-
man pyynnössä ilmoitettua ajallista rajausta tiedot saa viimeisen kahden vuoden ajalta. 

 Yksilöinnissä auttaa tarvittaessa ensisijaisesti viimeksi hoitanut yksikkö, terveyskeskuksen ar-
kisto tai tietosuojavastaava. Asianosaisasema on todistettava, jollei tietopyynnön laatija pyydä 
käyttäjälokitietoja omista potilastiedoistaan.  

 Tietopyyntö osoitetaan ao. ylilääkärille, alue-/apulaisylilääkärille, johtavalle ylilääkärille tai 
johtavalle ylihammaslääkärille. Asia ratkaistaan viivytyksettä tietopyynnön tekemisestä. Tieto-
pyyntöä ei voi tehdä sähköpostitse yksityisyyden suojan varmistamiseksi. Pyyntö on allekirjoi-
tettava henkilöllisyyden varmistamiseksi. 

 Tietopyynnön kohteena olevat käyttäjälokitiedot ovat osa salassa pidettävää henkilörekisteriä 
ja niitä koskee vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto. Mahdollisen tiedon luovutuksensaa-
jan on huomioitava nämä velvoitteet.  

 Kielteinen päätös tietojen luovuttamisesta annetaan kirjallisesti. Päätökseen tyytymätön asi-
anosainen voi tehdä kirjallisen hallintovalituksen hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää 
päätöksen tiedoksiannosta. 

 Seinäjoen kaupunki 
 Sosiaali- ja terveyskeskus 
 Hallinto 
 Koskenalantie 18 
 60220 Seinäjoki 
 P. 06 425 5111 
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 Vastaanotettu      /     /20      

Tietopyyntö potilastietojen käsittelystä 
 
Pyyntö perustuu lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta (10–11 §) sekä lakiin sosiaali- ja terveydenhuol-
lon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (18 §) 

Asianosaisen nimi 
      

Henkilötunnus 
      

Osoite 
      

Puhelinnumero 
      

Pyydän potilastietojen käsittelyyn liittyvien oikeuksieni selvittämistä tai toteuttamista varten seuraavat 
Seinäjoen terveyskeskuksen potilasrekisterin käyttäjälokitiedot: 

Tiedot joita pyyntö koskee 
      
 
 

Ajallinen rajaus 
      

Vaitiolovelvollisuus ja käyttötarkoitussidonnaisuus 

Ymmärrän salassa pidettävään henkilötietoon kohdistuvat salassapito- ja vaitiolovelvoitteeni, kuten ne on kirjat-
tu lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta (22–23 §). Sitoudun mahdollisesti saamieni tietojen suojaamiseen 
asiattomalta pääsyltä, en luovuta salassa pidettäviä tietoja eteenpäin enkä käytä tietoja niitä henkilöitä tai 
tahoja vastaan, joiden oikeusturvan takaamiseksi salassapidosta on säädetty. 

Paikka ja aika 
           /     /20      

Allekirjoitus  Nimenselvennys 
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Johtavan ylilääkärin päätös § ______/ V                                  ______ / ______ 20 ______
  
  
 

   myönteinen   

   kielteinen, perustelut: ________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Allekirjoitus        
 
 
 
 
        
 
 
 
 
TIEDOKSIANTO 
 
Päätös on: 
 

   Annettu tiedoksi ______ / ______ 20 ______ 
 
      Vastaanottajan allekirjoitus       
 

   Lähetetty tiedoksi ______ / ______ 20 ______ 
 
 
      Tiedoksiantajan allekirjoitus ja virkanimike      
 
 

 


