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§ 134
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:ssä sääde-
tyn päätösvallan käyttäminen

HEL 2018-004590 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kumoten kaupunginhallituksen joh-
tamisen jaoston 22.5.2017 tekemän päätöksen § 106, että viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n mukaisen päätöksen 
sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjo-
jen antamisesta tekee palvelun päällikkö palvelunsa osalta ja palvelu-
kokonaisuuden johtaja kahta tai useampaa palvelukokonaisuutensa 
palvelua koskevissa asioissa sekä toimialajohtaja asioissa, jotka kuulu-
vat kahden taikka useamman palvelukokonaisuuden toimivaltaan.

Lisäksi lautakunta päätti, että sosiaali- ja terveystoimialan hallinnollis-
ten asiakirjojen antamisesta päättää hallintopalvelujen hallintopäällikkö.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Johtamisen jaoston päätös 22.5.2017 (§ 106)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 24 luvun 3 §:n mukaan toimielin voi siirtää viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:ssä tarkoitettua asiakirjan 
antamista koskevaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

Päätösesitys on pääosin saman sisältöinen kuin johtamisen jaoston 
22.5.2017 tekemä päätös. Asia tuotiin nyt lautakunnan päätettäväksi, 
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koska johtamisen jaoston päätös on määräaikainen ja voimassa 
31.5.2018 saakka.

Sosiaalihuollon asiakirjat, jotka sisältävät tietoja asiakkaasta, ovat sosi-
aalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 14 §:n 1 
momentin perusteella salassa pidettäviä, ja potilasasiakirjoihin sisälty-
vät tiedot on säädetty salassa pidettäviksi potilaan asemasta ja oikeuk-
sista annetun lain 13 §:n 1 momentissa.

Viranomaisen asiakirjan antamisesta ja siitä päättämisestä säädetään 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 14 
§:ssä. Asiakirjan antamista koskeva päätös on tehtävä muun muassa 
silloin, kun pyydettyä tietoa ei anneta. Suurin osa tietopyynnöistä on 
sellaisia, joissa asiakas tai potilas pyytää omia tietojaan ja tiedot voi-
daan antaa. Tällöin asiakirjan antamisesta ei tehdä päätöstä.

Julkisuuslain 11 §:ssä on säännökset asianosaisen, henkilön, jonka oi-
keutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, oikeudesta saada tieto myös 
salassa pidettävästä asiakirjasta. Jokaisella on oikeus saada itseään 
koskeva tieto (julkisuuslain 12 §). Näistä säännöksistä on poikkeuksia, 
esimerkiksi asianosaisella ei ole oikeutta saada tietoa, jos tiedon anta-
minen olisi vastoin lapsen etua taikka erittäin tärkeää yleistä tai yksi-
tyistä etua.

Asianosaisella on oikeus valittaa viranomaisen tekemästä asiakirjan 
antamista koskevasta päätöksestä hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeu-
den päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos se 
myöntää valitusluvan.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Johtamisen jaoston päätös 22.5.2017 (§ 106)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Toimialajohtaja
Hallintojohtaja
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Palvelukokonaisuuksien johtajat
Hallintopäällikkö
Palvelujen päälliköt
Päätöksenteon tuen päällikkö
Juridisen tuen lakimies


