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Ohje potilastietojärjestelmien sekä asiakastietojärjestelmien käyttäjälokitietojen tarkas-
tamiseen Turun kaupungin hyvinvointitoimialalla 
 

Julkisuuslaki edellyttää viranomaiselta hyvää tiedonhallintatapaa (JulkL 18 
§). Tällä tarkoitetaan sitä, että käsiteltävän tiedon saatavuus, suoja, eheys 
ja laatu turvataan. 
 
Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen antajan tulee pitää rekisteriä 
omien asiakastietojärjestelmiensä ja asiakasrekisteriensä käyttäjistä sekä 
näiden käyttöoikeuksista. 
Palvelujen antajan tulee kerätä asiakasrekisterikohtaisesti kaikesta asiakas-
tietojen käytöstä ja jokaisesta asiakastietojen luovutuksesta seurantaa var-
ten lokitiedot lokirekisteriin (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastieto-
jen sähköisestä käsittelystä 5§). 
 
Lokin avulla tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on valvoa ja tar-
vittaessa reagoida rekisteröidyn turvaksi, että rekisteröityjä koskevia henki-
lötietoja käsitellään annettujen ehtojen, määräysten ja lain mukaisesti (Hen-
kilötietolaki (523/1999). 
 
Lokitiedot luokitellaan salassa pidettäviksi, eikä niitä saa paljastaa sivullisil-
le.  
 
Lokia saavat käyttää vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin kuuluu vastata tie-
toturvan toteutumisesta ja tietojen laadun seurannan edellyttämistä toimen-
piteistä. Nämä tehtävät ja talletettavat tiedot on määriteltävä siten, että ne 
perustuvat vain lokin käyttötarkoitukseen, eli rekisteröityjen yksityisyyden to-
teuttamiseen. 
 
Lokitiedot lisäävät asiakkaan/potilaan tietosuojan toteutumista ja oikein toi-
mivan työntekijän oikeusturvaa. Väärinkäytösten todentaminen helpottuu ja 
sillä on myös ennaltaehkäisevä vaikutus. 
Lokitietojen seurantaa tapahtuu asiakkaan tai potilaan lokitietopyyntöjen pe-
rusteella, sattumanvaraisten lokitietovalvonta-ajojen perusteella sekä har-
kinnan mukaan muutoin silloin, kun lokitietojen seurantaan katsotaan olevan 
aihetta. Tietosuojavastaava päättää sattumanvaraisten lokitietovalvonta-
ajojen toteuttamisesta.  
 
Seuranta voi tapahtua esimerkiksi seuraavalla tavalla: 
• satunnaisotannalla tietyt toimipisteet 
• satunnaisotannalla tietyt käyttäjät 
• tietyn ajanjakson tapahtumat 
• tietyn tapahtuman käytöt 
• tietyn asiakkaan tietojen käyttö 
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Otannat ajetaan pääkäyttäjien (järjestelmäkoordinaattorien) toimesta tie-
tosuojavastaavan päätöksen mukaisesti. Pääkäyttäjä (järjestelmäkoor-
dinaattori) sopii listojen läpi käymisestä rekisteristä vastuussa olevan viran-
haltijan kanssa.  
 
Mikäli tietojen käytössä todetaan asiassa saatujen selvitysten perusteella 
väärinkäytöksiä, käynnistetään asiassa sen edellyttämät työnjohdolliset ja 
muut toimenpiteet. 
 
Otannoista pidetään seuranta-/tarkastuspöytäkirjaa, joka on tietosuojavas-
taavan arkistoitavana (säilytysaika 2 vuotta). 
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