
Vantaan kaupunki | Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

ASIANOSAISEN TIEDOSAANTIPYYNTÖ 
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUT

525080.pdf (8/18)

Tällä lomakkeella voit pyytää tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjoista asianosaisaseman perusteella. Oikeus tiedonsaantiin asiakirjoista on 
hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, jos asia voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. 
Oikeutta asiakirjoihin ei ole, jos niiden luovuttaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua tai lapsen etua tai muuta erittäin tärkeää yksityistä 
etua. Tietojen pyytäjän on varauduttava tarvittaessa todistamaan henkilöllisyytensä. Samalta ajanjaksolta uudelleen pyydetyistä asiakirjoista on 
mahdollista laskuttaa asiakasta.
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Tällä lomakkeella voit pyytää tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjoista asianosaisaseman perusteella. Oikeus tiedonsaantiin asiakirjoista on hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, jos asia voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Oikeutta asiakirjoihin ei ole, jos niiden luovuttaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua tai lapsen etua tai muuta erittäin tärkeää yksityistä etua. Tietojen pyytäjän on varauduttava tarvittaessa todistamaan henkilöllisyytensä. Samalta ajanjaksolta uudelleen pyydetyistä asiakirjoista on mahdollista laskuttaa asiakasta.
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