
                           

 
 
 

LOKITIETOJEN TARKASTUSPYYNTÖ 

   
Peruste: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007 18§ 
(28.3.2014/250) Lain mukaan kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole 
erityistä syytä.  
 
Pyyntö koskee Oulunkaaren kuntayhtymän ylläpitämää sosiaalihuollon asiakas- tai terveydenhuollon 
potilastietorekisteriä. 
 

Pyytäjän tiedot 

Nimi 
 

Henkilötunnus Puhelinnumero 

Postiosoite 
 

Postinumero ja toimipaikka 

Aika, jolta tietoja halutaan 
 

Palvelualue ja yksikkö, jonka tietoja pyydetään 
 
 

 

Alaikäisen lapsen/edunvalvottavan tiedot 

Nimi 
 

Henkilötunnus Puhelinnumero 

Postiosoite 
 

Postinumero ja toimipaikka 

Aika, jolta tietoja halutaan 
 

Palvelualue ja yksikkö, jonka tietoja pyydetään 
 
 

Olen lapsen huoltaja Edunvalvojan pyytäessä tietoja, valtuutus/päätös on liitteenä  
 

Perustelut ja mahdolliset epäilyt:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Päiväys ja paikka 
 

 

Omakätinen 
allekirjoitus ja nimen 
selvennys 

 

 
Vastaanottaja: Tietosuojavastaava, Oulunkaaren kuntayhtymä, Piisilta 1, 91100 Ii 

 

  



                           

 
 
 

Pyytäjällä ei ole oikeutta käyttää tai luovuttaa saamiaan lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. Tieto 
voidaan jättää antamatta, mikäli tieto aiheuttaa vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle tai 
jonkun muun henkilön oikeuksille. (28.3.2014 250/2014)  
Tarkastusoikeuden epäämisestä tulee antaa kirjallinen kieltäytymistodistus perusteluineen. 
 
 
Rekisterinpitäjän toimenpiteet   
 
Selvityspyyntö vastaanotettu (pvm, allekirjoitus ja nimenselvennys)  
 

____________________________________________________ 
 

Toimenpiteet Pyytäjälle on     
 
         luovutettu selvitys henkilökohtaisesti, pvm _________________ 
         lähetetty selvitys tietojen käsittelystä postitse, pvm ________________ 
         tietojen tarkastusoikeus evätty. Erillinen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
12 artiklan mukainen kieltäytymistodistus perusteluineen on lähetetty, 
pvm.___________________ 
         Em. henkilöä koskevia lokitietoja ei ole rekisterissä 

Tietojen luovuttaja Pvm ja allekirjoitus sekä nimenselvennys 
 
 

Asiakastietolaki 159/2007, 18 § (28.3.2014/250) 

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. 

 
 

 

            

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159#a28.3.2014-250

