Lokitietojen tarkastuspyyntö
Pyydän saada tietää, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu minusta tallennettuja tietoja.
☐

Sosiaalihuollon rekisteri

Toimipiste/hoitopaikka:
Haluan tiedot seuraavalta ajanjaksolta:
Pyynnön perustelu
Voitte yksilöidä ne seikat, joiden perusteella haluatte tietää kuka on käyttänyt teistä tallennettuja tietoja.

Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä. Asiakas ei saa
käyttää tai luovuttaa saamiaan lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.
Peruste: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 9.2.2007/159 § 18.
Päivämäärä ja allekirjoitus
Henkilötunnus ja nimenselvennys
Osoite
Puhelin

Rekisterinpitäjä täyttää
Viranhaltijan päätös

☐ Myönteinen

☐ Kielteinen

Päivämäärä ja allekirjoitus
Nimen selvennys ja virka-asema

Mikäli rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietoja, asiasta tulee rekisterinpitäjän antaa henkilötietolain 28
§:n mukaisesti kirjallinen kieltäytymistodistus. Kieltäytymistodistuksessa on mainittava myös kieltäytymisen
peruste.

Osoite
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
Kauppatie 127 A
62200 Kauhava

Puhelin
(06) 241 450/vaihde
Faksi
(06) 434 1190

Sähköposti
etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi
kirjaamo@kaksineuvoinen.fi

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 9.2.2007/159
18 § Asiakkaan tiedonsaantioikeus
Asiakkaan oikeudesta tarkastaa asiakasrekisterin tietoja ja oikeuden toteuttamisesta säädetään
henkilötietolain 26–28 §:ssä.
Asiakkaalla on oikeus saada asiakastietojensa käsittelyyn liittyvien oikeuksiensa selvittämistä tai
toteuttamista varten sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen antajalta kirjallisesta pyynnöstä
viivytyksettä lokirekisterin perusteella maksutta tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu
häntä koskevia tietoja sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste. Asiakkaalla on vastaava oikeus
saada Kansaneläkelaitokselta tieto 14 a §:ssä tarkoitettuun potilaan tiedonhallintapalveluun tallennettujen
ja sen kautta näytettävien tietojen luovuttamisesta. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole oikeutta saada lokitietoja,
jos lokitietojen luovuttajan tiedossa on, että lokitietojen antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa
asiakkaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Myöskään kahta vuotta vanhempia
lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä. Asiakas ei saa käyttää tai luovuttaa
saamiaan lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.
Jos asiakas pyytää toistamiseen saman ajanjakson lokitietoja, palvelujen antaja tai Kansaneläkelaitos voi
periä lokitietojen antamisesta kohtuullisen korvauksen, joka ei saa ylittää tiedon antamisesta aiheutuvia
välittömiä kustannuksia. Pääsystä lokitietoihin 19 §:ssä tarkoitetun katseluyhteyden avulla ei kuitenkaan
saa periä erillistä maksua.
Jos asiakas katsoo, että hänen asiakastietojaan on käytetty tai luovutettu ilman riittäviä perusteita, tietoja
käyttäneen tai tietoja saaneen palvelujen antajan tai Kansaneläkelaitoksen tulee antaa asiakkaalle
pyynnöstä selvitys tietojen käytön tai luovuttamisen perusteista.
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