LOKITIETOPYYNTÖ
Peruste: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
159/2007 18 §, julkisuuslaki 11 §.
Tietoja voi pyytää maksutta kerran vuodessa.

Asiakas täyttää
Nimi

Henkilötunnus

Postiosoite

Postinumero ja toimipaikka

Puhelinnumero

Aika, jolta tieto halutaan:
Alkaen _____/_____/__________

Päättyen _____/_____/__________

Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä.
Yksikkö/rekisteri, josta tiedot pyydetään

Lisätietoa

Alaikäisen lapsen / edunvalvottavan tiedot *
Nimi

Henkilötunnus

Postiosoite

Postinumero ja toimipaikka

Puhelinnumero

* Pyyntö on pääsääntöisesti tehtävä henkilökohtaisesti.
Lapsi voi kieltää tietojen luovutuksen huoltajalleen. Edunvaltuutetun oikeudet ovat harkinnan varaisia.
□ Tutustun tietoihin rekisterinpitäjän luona □ Noudan tiedot tulosteena kirjaamosta □ Haluan tiedot tulosteena postitse

Pyydetyt tiedot sisältävät salassa pidettävää tietoa. Teillä ei ole oikeutta käyttää tietoja muuta kuin pyydettyyn
tarkoitukseen. Asianosainen, hänen edustajansa tai avustajansa ei saa ilmaista sivullisille asianosaisaseman perusteella saatuja salassa
pidettäviä tietoja, jotka koskevat muita kuin asianosaista itseään. Asianosaisella tai hänen edustajallaan ei ole oikeutta käyttää tietoja
muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon ne on annettu. (JulkL 23).
Päiväys

Paikka

Allekirjoitus

Asiakkaalla ei ole oikeutta saada lokitietoja, jos lokitietojen luovuttajan tiedossa on, että lokitietojen antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) 18 §.

Lomake toimitetaan Järvenpään kaupungin asiakaspalvelupisteeseen tai kirjaamoon täytettynä ja allekirjoitettuna.
Pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä.

Kirjaamo

Käyntiosoite: Hallintokatu 2, 04400 Järvenpää
Aukioloajat:
Palveluaika klo 9 – 11:00. M uina aikoina sopimuksen mukaan.
Puhelinvaihde: 09 - 27191
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Lokitietopyyntö

Viranomainen täyttää
Pyytäjän henkilöllisyys tarkistettu: * □ passi □ ajokortti □ kuvallinen henkilökortti □ toimitetaan saantitodistuksella
Edunvalvojan pyytäessä tietoa valtakirja on liitteenä * □ kyllä
Onko pyytäjä alaikäisen lapsen huoltaja **

□ kyllä

□ ei

Päiväys

Paikka

Henkilöllisyyden tarkastajan/saantitodistuksella lähettäjän
allekirjoitus ja nimenselvennys

Virka-asema

* Pyynnön vastaanottaja tarkistaa
** Avainalue/valmistelija tarkastaa

Tarkastusoikeus on toteutettu

Diaarinro

Päiväys

Paikka

Hyväksyjän allekirjoitus

Virka-asema

Tarkastusoikeus hylätään

Diaarinro

Päiväys

Paikka

Allekirjoitus

Virka-asema

Peruste
□ Lokitietojen antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan tervey delle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille
□

Tiedon pyytäjä ei ole alaikäisen huoltaja tai lapsi on kieltänyt tietojen luovutuksen

□

Edunvaltuutus ei tule kyseeseen tässä tapauksessa

□

M uu syy

Lisätietoa

