
 

TIETOPYYNTÖ HENKILÖTIETOJEN 
KÄSITTELYSTÄ 

 
Sosiaali- ja terveyspalvelut 
Parkano-Kihniö Yhteistoiminta-alue 

 
saapumispvm:________________  

 vastaanottaja:________________ 

 
 
 

 K Ä Ä N N Ä 

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasasiatietojen sähköisestä käsittelystä 18 §: 

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 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. Asiakas ei saa käyttää tai 

luovuttaa saamiaan lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. 

Pyydän saada tietää, kuka on käsitellyt minua/huollossani olevia lapsia/edunvalvottavani koskevia tietoja 

sekä mikä on ollut käytön peruste. 

Henkilötiedot 
(kenen tietoja tietopyyntö koskee) 

Nimi Henkilötunnus 

 

□  Sosiaalipalvelut (pyrkikää yksilöimään rekisteri tai palvelu, 

johon tarkastuspyyntö kohdistuu) 
 

□  Terveyspalvelut (pyrkikää yksilöimään rekisteri tai palvelu, 

johon tarkastuspyyntö kohdistuu) 

Haluan tiedot __________-__________ väliseltä ajalta 

□  suullisesti 

□  nähtäväksi ja jäljennettäväksi/kuunneltavaksi viranomaisen luona 

□  kirjallisesti kopiona/tulosteena 

Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 18 §.) 

Pyynnön perustelut ja mahdolliset väärinkäyttöepäilyt: 

 

 

 

Nimi Henkilötunnus (pakollinen) 

Osoite Postinumero ja postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

 

Päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 
Lomake lähetetään täytettynä ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: 
Perusturvalautakunta YTA, kirjaamo, Parkanon kaupunki, PL 14, 39701 Parkano 

 



 
Pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä tietopyynnön tuodessaan, noutaessaan tiedot tai noutaessaan 
postista kirjatun kirjeen. Edunvalvojan pyytäessä tietoa valtakirja on oltava liitteenä. 
 
 
Tietojen luovutus 
Viranomainen täyttää 
(merkitse rastilla) 
 
 

☐ Tietojen luovuttaja on tarkistanut pyytäjän henkilöllisyyden (mistä) ________________________________. 
(henkilökortti, passi, kuvallinen kelakortti) 
 

☐ Tietojen pyytäjä on käynyt rekisterinpitäjän luona tutustumassa tietoihin pvm _____._____.20______ 
 

☐ Tietoja ei ole rekisterissä. 
 

☐ Tietojen tarkastusoikeus on evätty. 
 
Erillinen kieltäytymistodistus perusteluineen on annettu, pvm  _____._____.20_____ 
 

☐ Tiedot on luovutettu pvm _____._____.20_____ 

 

______________________________________________________________ 

luovuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 
 


