
1(3) 

 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayh-

tymä Soiten asiakirja- ja tietopalveluhinnasto 1.1.2022 

Potilaalla ja asiakkaalla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus saada pääsy 

omiin terveys- ja asiakastietoihinsa. Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedoista jäljennös, ja 

lähtökohtaisesti tiedot on saatava maksutta. Rekisterinpitäjä voi joissakin tapauksissa pyytää 

tietojen toimittamisesta kohtuullisen maksun, jos pyyntöjä on useita tai ne ovat ilmeisen pe-

rusteettomia tai kohtuuttomia.  

Jokaisen oikeudesta saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta säädetään viranomaisen 

toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999, Julkisuuslaki). Asianosaisen oikeudesta 

saada tieto muusta kuin julkisesta asiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa 

käsittelyyn, säädetään lain 11 §:ssä. Julkisuuslain 34 §:ssä säädetään siitä, mitä maksuja 

asiakirjoista voidaan periä. 

Maksua ei kuitenkaan peritä 

 jos asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti 

 jos asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi 

 jos julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse 

 jos sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse 

 jos pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- ja tiedo-

tusvelvoitteen piiriin. 

Edellä luetelluissa tapauksissa voidaan periä kuitenkin kiinteä perusmaksu, jos tiedon anta-

minen edellyttää erityistoimenpiteitä. Jos tiedon antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, 

kuulemis- ja tiedottamisvelvollisuuden piiriin, maksua ei kuitenkaan saa periä. 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ohjeistuksen mukaan säh-

köpostiviestinä ei lähetetä muita kuin julkisia tietoja sisältäviä asiakirjoja. Potilas/asiakastie-

toja tai muita salassa pidettäviä tietoja ei ole suositeltavaa lähettää potilaan suostumuksella-

kaan, koska tähän tarkoitukseen tarkoitettuja suojauksia ei toistaiseksi ole käytössä.  
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Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten asiakirja- ja tietopal-

veluhinnasto. 

Hinnat astuvat voimaan 1.1.2022. Hintoihin lisätään alv 24 %. Maksua ei peritä alle 10 euron 

hintaisista toimituksista. 

 

Tuote Hinta Tuotekuvaus 

Valokopiot, mustavalkoinen 

(A4) 

2,60 €/ensimmäinen sivu, 

0,50 € seuraavat sivut 

Pöytäkirjanote ja asiakirjan 

jäljennös 

Valokopiot, mustavalkoinen 

(A4) 

0,50 €/sivu Asiakirja 

Valokopiot, värillinen (A4) 1,00 €/sivu Pöytäkirjanote tai muu asia-

kirja 

Potilasmaksujen kuittijäljen-

nös ATK-tuloste 

jäljennös erillisenä kirjeenä 

2,70 € 

6,80 € 

 

Potilas/asiakasasiakirjojen 

tarkastusoikeus 

Perustuu tiedonhaun vaati-

vuuteen ja kopioiden/tulos-

teiden määrään 

 Maksu peritään jos poti-

las/asiakaskertomusten ja 

sähköiseen järjestelmään 

tallennettujen tietojen tieto-

pyyntöjä on useita tai ne 

ovat kohtuuttomia. 

Käyttölokitietopyynnöt 

Perustuu tiedonhaun vaati-

vuuteen ja kopioiden mää-

rään 

 Maksu peritään, jos saman 

ajanjakson lokitiedot tarkiste-

taan useamman kuin yhden 

kerran. 

Postimaksu Posti- ja lähetyskulut peri-

tään Postin tai muun palve-

luntarjoajan hinnaston mu-

kaisesti. 

 

Normaali tiedonhaku 

(työaika 1-2 h) 

35,00 € Kiinteän perusmaksun li-

säksi peritään valokopio-

maksu/sivu 
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Tuote Hinta Tuotekuvaus 

Vaativa tiedonhaku 

(työaika 2-5 h) 

50,00 € Kiinteän perusmaksun li-

säksi peritään valokopio-

maksu/sivu 

Hyvin vaativa tiedonhaku 

(työaika yli 5 h) 

90,00 € Kiinteän perusmaksun li-

säksi peritään valokopio-

maksu/sivu 

Erittäin vaativa tiedon-

haku/käsittely (hyvin vaati-

van tiedonhaun 5 h lisäksi 

laskutetaan jokaiselta alka-

valta tunnilta lisämaksu) 

250,00 € Kiinteän perusmaksun li-

säksi peritään valokopio-

maksu/sivu 

Pikatoimituslisä 

(tieto annettava kahden työ-

päivän kuluessa) 

 Pikamaksu peritään tuotteen 

hinta 100 %:lla korotettuna 

Tutkimus tai muun aineiston 

säilytys 

30 €/hm/vuosi Säilytysmaksu peritään ky:n 

ulkopuolisen aineiston omis-

tajalta 

 


