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Esityksen sisältö 
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Miksi pikkuveli saa valvoa meitä? 

 

Asiakaslähtöisen lokivalvonnan prosessi 

 

Mitä lokiraportti kertoo ja millaisen raportin 

potilas saa, jos saa 

 

Olisiko tässä vielä kehittämisen 

mahdollisuuksia? 

 

 



Miksi pikkuveli saa valvoa meitä? 
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Anna informaatiot, pyydä 

suostumus, tallenna kiellot, ei voi 

kieltää…  
 

 

• Henkilötietojen käsittelystä pitää informoida  

 

• Sähköisestä lääkemääräyksestä pitää informoida  

 

• Yhteisrekisteristä pitää informoida ja tallentaa mahdolliset kiellot 

 

• Potilastiedon arkistosta pitää informoida, pyytää suostumus ja tallentaa 

luovuttamista koskevat rajoitukset 

 

• Informaation vastaanottamisesta ei voi kieltäytyä 

 

• Alaikäisen huoltaja ei voi tehdä kieltoja  
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Toimintamalli? 

Asiakirjat ennen 

Potilastiedon arkistoa 

 

• Oma organisaatio käyttää: ei suostumusta, 

käyttö hoitosuhteen perusteella, 

henkilötietolain mukainen informaatio 

 

• Yhteisrekisterin sisällä luovuttaminen: 

informaatio, ei suostumusta, kiellot 

mahdollisia 

 

• Yhteisrekisterin ulkopuolelle 

luovuttaminen: suostumus potilaslain 

mukaisesti, kielto mahdollinen 

Potilastiedon arkistoon 

siirretyt asiakirjat 

• Oma organisaatio käyttää: ei suostumusta, 

käyttö hoitosuhteen perusteella, 

henkilötietolain mukainen informaatio 

• Yhteisrekisterin sisällä luovuttaminen: 

informaatio, ei suostumusta, kiellot 

mahdollisia 

• Yhteisrekisterin ulkopuolelle, kun 

luovutuksensaaja ei saa tietoja 

Potilastiedon arkistosta: suostumus 

potilaslain mukaisesti, kielto mahdollinen 

• Potilastiedon arkisto: informaatio, 

suostumus tiedon luovuttamiseen 

Potilastiedon arkistosta asiakastietolain 

mukaan, kiellot mahdollisia 
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Lisäksi informaatio eReseptistä 



Henkilötietolaki 
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 Jokaisella on oikeus tietää mitä hänestä on 
kirjattu henkilörekisteriin tai ettei ole kirjattu 
mitään 

 

 Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti tai 
rekisteröidyn vaatimuksesta korjattava 
virheellinen, puutteellinen tai vanhentunut tieto 

 

 Ei sovelleta asiakkaan tekemiin 
lokitietopyyntöihin, koska lokirekisterissä 
rekisteröity on käyttäjä 



STM:n asetus potilasasiakirjoista 
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 Yhteenveto potilaalle annetusta hoidosta 

jatkohoito-ohjeineen tulee toimittaa potilaalle 

sekä jatkohoitopaikkaan tai muuhun paikkaan, 

josta on potilaan kanssa sovittu, potilaan 

suostumuksen mukaisesti ja viipymättä. 

Yhteenveto tulee myös kiireettömässä 

tapauksessa lähettää viiden vuorokauden 

kuluessa hoidon päättymisestä. 



Oikeus lokitietoihin  
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• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä 
käsittelystä (159/2007) 18§: 

– asiakastietojen käsittelyyn liittyvien oikeuksien selvittämistä tai 
toteuttamista varten kirjallisesta pyynnöstä lokirekisterin 
perusteella on oikeus saada maksutta tieto siitä kuka on käyttänyt 
tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja sekä mikä on ollut 
käytön tai luovutuksen peruste 

– ei ole oikeutta saada lokitietoja, jos luovuttajan tiedossa on, että 
lokitietojen antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa 
asiakkaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille 

– kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei 
siihen ole erityistä syytä eikä asiakas 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 kustannuksia 

 



Laki viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta 11§ ja 12§ 
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 Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin 
Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, 

etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), 
on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai 
käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin 
julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut 
vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. 

Oikeus saada tieto itseään koskevasta 
asiakirjasta 
 Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä 

itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä 
tiedoista 11 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyin 
rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä. 

 

 



 

Lokitulosteiden toimittaminen 

potilaalle itselleen – julkinen 

palveluntuottaja 

  

Terveydenhuollon tietosuojan ohjausryhmä (TELLU) 12.3.2013: 

• Potilaan pyytäessä käyttöönsä pelkkää lokitiedoista 

muodostunutta asiakirjaa ilman selvitystä asiakastietojen 

asiallisesta käytöstä pyyntö tulee ratkaista toistaiseksi 

julkisuuslain 11 §:n mukaisesti.  

 

• Pääsääntöisesti asianosaiselle toimitetaan hänen pyytämänsä 

tiedot hänen haluamallaan tavalla. Lähtökohtaisesti lokitiedot 

annetaan potilaalle, jos hän niitä pyytää käyttöönsä. Jos 

organisaatio kieltäytyy lokitietoja toimittamasta, on 

kieltäytymisestä tehtävä virallinen päätös ja päätöksessä on 

oltava myös valitusosoitus. Kieltäytymisen perusteena voi olla se, 

että asiakirjalle tulostuu sellaista salassa pidettävää materiaalia, 

johon potilaalla ei ole oikeutta eikä sitä voida asiakirjasta poistaa 

ilman kohtuutonta vaivaa.  
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Kansalaisen käyttöliittymä 
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Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä 
käsittelystä (159/2007) 19 §: 

 Potilaalle annetaan kansalaisen käyttöliittymän avulla 
valtakunnalliseen arkistointipalveluun hänestä tallennetut 
seuraavat tiedot: 

1. tiedot suostumuksesta ja kielloista sekä 
luovutuslokitiedot 

2. tieto elinluovutuskiellosta, hoitotahdosta ja muusta 
potilaan terveyden- ja sairaanhoitoa tai elinluovutusta 
koskevasta tahdonilmaisusta 

3. tiedot palvelutapahtumien paikoista ja ajoista, hoidon 
kannalta keskeiset tiedot, lääkemääräystiedot ja hoito-
ohjeet 

4. lähetteet, yhteenvedot annetuista hoidoista, hoitojen 
loppulausunnot sekä lääkärintodistukset ja -lausunnot 

 Potilaalle voidaan antaa kansalaisen käyttöliittymän avulla 
myös ajanvaraustiedot sekä laboratoriotulokset, 
kuvantamistulokset ja muut vastaavat tutkimustulokset 
 



Asiakaslähtöisen lokivalvonnan 

prosessi 
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Kehen potilas ottaa yhteyttä? 
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Kun haluaa tietää tietosuojaan liittyvistä 

asioista  

 

Kun haluaa selvittää potilastietojensa 

käsittelyä 

 

Kun epäilee väärinkäytöstä 



Asiakaslähtöisen lokivalvonnan 

tikapuut 
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Väärinkäytösepäily  

Yhteys hoitoyksikköön tai tietosuojavastaavaan 
tehdään selvityspyyntö potilastietojen käsittelystä tai 
asiakirjapyyntö lokitiedoista 

Selvitys potilastietojen käsittelystä  
tai lokitiedot potilaalle 

Ei väärinkäytöstä  
–ei toimenpiteitä 

Väärinkäytös havaittu- 
organisaation omat toimenpiteet 

Potilas ei ole tyytyväinen 
selvityksen lopputulokseen 

Potilas ottaa yhteyttä 
Tietosuojavaltuutetun 
toimistoon 

Jatketaan selvitystä tai tehdään 
uusi selvitys 

Potilas ei ole tyytyväinen 
uuden  selvityksen  
lopputulokseen 



Etenemispolku 
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1. Haluaa tarkistaa potilastietojensa käsittelyn tai lokiraporttiasiakirjan 

2. Ottaa yhteyttää hoitaneeseen organisaatioon 
 Hoitoyksiköstä ohjataan tietosuojavastaavan asiakkaaksi 

 Potilasasiamies ohjaa tietosuojavastaavan asiakkaaksi 

 Suora yhteys tietosuojavastaavaan 

3. Tietosuojavastaava neuvoo miten edetään 
 Kertoo lisätietoja organisaation tietosuojakäytänteistä ja auttaa tarvittaessa lokiselvitys-

/asiakirjapyynnön tekemisessä 

4. Potilas tekee selvityspyynnön/asiakirjapyynnön 

5. Tietosuojavastaava tekee selvityksen tai tuottaa lokiraportin 

6. Potilas saa vastauksen tai lokiraportin käyttöönsä 
 Ei väärinkäytöstä  - ei jatkotoimenpiteitä organisaation kannalta 

 Väärinkäytös löytyy – organisaatio aloittaa jatkotoimet omien henkilöstöhallinnon 

prosessiensa mukaisesti, potilaan omat toimet esim. yhteys poliisiin 

7. Potilas on tai ei ole tyytyväinen saamaansa vastaukseen 

8. Tarvittaessa lisäselvitys ja jos potilas ei ole siihenkään tyytyväinen 

9. Potilas ottaa yhteyttä Tietosuojavaltuutetun toimistoon 
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Lokitulosteet potilaalle?  

Mitä loki kertoo ja millaisen 

lokitulosteen potilas saa, jos saa… 
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Hajautettu lokienhallinta 1/2 
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 Lokit haettava jokaisesta järjestelmästä erikseen 

onko tietosuojavastaavalla tiedossaan kaikki henkilötietoja 
käsittelevät järjestelmät? 

 tuottavatko kaikki henkilötietoja käsittelevät järjestelmät lokia? 

haetaanko kaikkien erillisjärjestelmien lokit vai ainoastaan 
ydinjärjestelmän loki? – pyytäessään lokia potilas ei tiedä 
saavansa lokitiedot vain osasta potilastietojärjestemiä 

modulaarinen monitoimittajamalli, jossa on integraatiot 
ydinjärjestelmään eli kaikkiin potilastietojärjestelmiin 
kirjaudutaan ydinjärjestelmän kautta 

 Saas –palvelut 

osassa järjestelmistä lokit pitää tilata erikseen 
järjestelmätoimittajalta 

saako niistä toimittaja veloittaa ja paljonko?  

auditointikriteerit ja ”kansallisesti auditoidut järjestelmät” vs. ICT-
sopimukset ja niiden sisältö vs. kustannukset? 



Hajautettu lokienhallinta 2/2 
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 Eri järjestelmät lokittavat toisistaan poikkeavia asioita ja 
tuottavat erilaisia lokitulosteita 

esim. käyttäjien nimet selkokielisinä, lyhenteinä tai suoraan 
käyttäjätunnuksina 

haetut tiedot tarkasti eroteltuina (sis, kir, ajanvaraus, 
varauksen peruminen jne.) tai karkealla tasolla 
(erikoisalalehdet, lääkitystiedot, skannatut kuvat) 

 listalle saattaa tulostua ip-osoite tai tietokoneen numero 

 lokille saattaa tulostua omituista tietoa esim. laajat  
käyttöoikeudet generoivat lokille käytetyksi sellaista tietoa, jota 
käyttäjä ei ole oikeasti käyttänyt  

 jos tulosteita on annettava potilaalle, niin osa tiedoista 
joudutaan manuaalisesti poistamaan  - jos otetaan exeliin 
muokattavaksi, niin eheys katoaa, toinen vaihtoehto piilottaa 
manuaalisesti askarrellen  

 

 Ihmisen analysoitava 

 tunnettava organisaation prosessit ja tietojärjestelmien 
sielunelämä, jotta ei tule vääriä tulkintoja  

huomioitava esim. järjestelmään tehdyt versionvaihdot, joissa 
myös lokitettavien tietojen osuus on saattanut muuttua  

 



Keskitetty lokienhallinta 

13.5.2015 21 

 Lokit haetaan yhdestä järjestelmästä, joka tuottaa kaikkien 
siihen liitettyjen järjestelmien lokit 
 onko kaikki henkilötietoja käsittelevät järjestelmät liitetty keskitettyyn 

hallintaan? – potilas ei tässäkään tapauksessa lokia pyytäessään 
tiedä, että todennäköisesti tulee saamaan puutteelliset tiedot 

 tuottavatko kaikki järjestelmät tarvittavan lokin? 

 voidaanko saas-palveluna tuotettujen järjestelmien lokit liittää 
keskitettyyn lokienhallintaan? 

 Tuloste samanlainen kaikkien keskitettyyn hallintaan liitettyjen 
järjestelmien osalta 
 jos on tehty lokikuvaukset ja määrittely ennen käyttöönottoa ja 

kaikki järjestelmät pystyvät tuottamaan samat lokitiedot 

 Silti ihmisen analysoitava 
 tunnettava organisaation prosessit ja tietojärjestelmien sielunelämä, 

jotta ei tule vääriä tulkintoja 

 huomioitava esim. järjestelmään tehdyt versionvaihdot, joissa myös 
lokitettavien tietojen osuus on saattanut muuttua  

 

 Helpottaa työtä, mutta ei tee kaikkea yksinään 
 



Esimerkkejä potilastietojärjestelmien 

lokitulosteista 
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 Esimerkkilokit tuotettu testipotilaista vastuuhenkilöiltä saatujen 
lupien perusteella 

 Acute: vastaava ttl Leena Kiiski, PSSHP 

 Effica, jyl Kati Myllymäki, ESSHP 

 Esko, jyl Aino-Liisa Oukka, PPSHP ja jyl Eva Salomaa, LSHP 

 Mediatri, jyl Antti Turunen, PKSSK 

 Pegasos, jyl Jorma Penttinen, PSSHP 

 Uranus, jyl Jorma Penttinen, PSSHP 

 

 Esimerkkilokien työstämisessä ovat apua antaneet Jouni Berg 
(Acute), Virva Hartonen ja Leila Auhtola (Effica), Leila Salmijärvi 
(Esko), Pekka Nevalainen (Mediatri), Ari Andreasson (Pegasos)  

 

 Lokiesimerkit ainoastaan varsinaisella luennolla, ei jaettavassa 
materiaalissa 

 

 

 



Olisiko tässä vielä kehittämisen 

mahdollisuuksia? 
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Ohjeistus? 
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 Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeet:  
 Lokitiedot henkilötietojen suojaamisen välineenä, päivitetty 10.6.2014 

 Ohje asiakasaloitteisesta käytönvalvonnasta, päivitetty 10.6.2014 

 Muistio asiakasaloitteisesta käytönvalvonnasta, päivitetty 10.6.2014 

 

 Huolimatta TSV:n toimiston antamista ohjeista laadimme jokaiseen 
organisaatioon omat ohjeet 

 

 Olisiko mahdollista saada kaikille organisaatioille yhtenäiset 
toimintamallit lokitietojen käsittelyyn (vrt. Potilastiedon arkiston 
toimintamallit)  
 Terveydenhuollon tietosuojan ohjausryhmässä (TELLU) on käsitelty 

tietosuojan parhaita käytänteitä – lokitietojen käsittely ja luovuttaminen yksi 
tehtäväkokonaisuus, mutta siihen tarvitaan tarkennettu toimeksianto 

 

 Yhtenäisten ohjeiden pitäisi löytyä organisaatioiden www.sivuilta 
sekä tietosuojavastaavan lisäksi kaikilta potilaita hoitavilta yksiköiltä 
ja potilasasiamiehiltä, jotta kaikki tietäisivät miten tulee toimia  

http://www.sivuilta/


Kehitettävää 1/2 
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 Yhtenäiset pelisäännöt lokiselvityksissä ja raporttien toimittamisessa 
potilaalle 

 osa organisaatioista ei anna potilaalle lokiraporttia, ainoastaan lausunnon 
onko tietoja käsitelty asianmukaisesti vai ei 

 osa organisaatiosta antaa raportin 

 osa organisaatioista kutsuu potilaan paikan päälle katsomaan lokitiedot 

 potilas saa erilaista palvelua riippuen siitä mihin organisaatioon sattuu 
ottamaan yhteyttä 

 jos yksityinen toimija ei ole liittynyt Potilastiedon arkistoon onko asiakkaalla 
mitään oikeutta pyytää lokitietoja? 

 

 Yhtenäiset pelisäännöt kieltäytymiselle 

 kieltäytymisperusteet (lokin antamisesta aiheutuu vaaraa hoidolle tai jonkun 
muun oikeuksille tai lokituloste sisältää sellaista tietoa, johon potilaalla ei ole 
oikeutta eikä sitä pystytä poistamaan) 

 asiakkaan valituspolku, joka koskee sekä julkista että yksityistä 
palveluntuottajaa - nyt ei selvää mihin asiakas valittaa, jos yksityiseltä 
puolelta tulee kieltäytyminen vai voiko valittaa mihinkään 



Kehitettävää 2/2 
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 Millä taksalla peritään maksu, jos asiakas pyytää samoja 
lokitietoja useita kertoja vuodessa? 

 

 Potilaalle annettavan lokiraportin sisältö on määrittelemättä:  

 valtakunnallinen määrittely siitä millainen potilaalle 
annettavan raportin tulee olla 

 jokaisen järjestelmän on tuotettava määrittelyn 
mukainen raportti riippumatta siitä millainen raakaloki 
järjestelmästä muodostuu 

 tarvitaan yhtenäinen helppolukuinen ja ymmärrettävissä 
oleva näyttömuoto lokitiedoille 

 

 Valtakunnalliset lomakkeet lokiselvityksen/tulosteen pyytämistä 
varten sekä lokin luovuttamisesta kieltäytymistä varten 

 

 Tarkat jatko-ohjeet kansalaiselle, mikäli tietosuojavastaava 
havaitsee luvatonta käyttöä 

 

 Koko prosessin dokumentoimisen ohjeet ovat alusta loppuun 
epäselvät 

 



Lokirekisterin säilytysaika 

 

• STM:n asetuksen mukaisesti lokitiedot tulee säilyttää eheinä ja 

muuttumattomina vähintään 12 vuotta niiden syntymisestä 

– lokitietojen käsittelyn tarkoitus on suojattavien henkilötietojen 

käytönvalvonta, joka voi olla rekisterinpitäjän oma-aloitteista ja 

asiakasaloitteista valvontaa 

– intressi lokirekisteritietojen säilyttämiseen kestää niin kauan kuin 

on mahdollisuus esittää oikeudellisia vaatimuksia luvattoman 

henkilötietojen käsittelyn johdosta - vaatimukset ovat rikos- ja/tai 

vahingonkorvausoikeudellisia ja henkilörekisteririkos vanhenee 2 

vuodessa ja virkarikoksena 5 vuodessa (virkavelvollisuuden 

rikkominen) 

 

• Olisiko oikea säilytysaika 7 vuotta (rikoksen vanhenemisaika + 

prosessointiaika)? 
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