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KÄYTTÖLOKITIETOJEN TARKASTUSPYYNTÖ 
Lomake asiakkaalle

Pyydän saada tietää kuka on käyttänyt ja kenelle on luovutettu minua koskevia  
potilas-/asiakastietoja sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste.  
 

Pyydän saada tiedot terveydenhuollon tietojärjestelmästä

suun terveydenhuollon tietojärjestelmästä

sosiaalihuollon tietojärjestelmästä

Pyydän tiedot ajalta Päiväys

__

Päiväys

Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä. 

Pyydän erityisesti huomioimaan seuraavaa (esim. epäilettekö, että tietyssä toimipisteessä teidän tietojanne  
on käsitelty/katseltu luvatta tai tietty työntekijä on käsitellyt/katsellut tietojanne luvatta). 
 

Peruste: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä 
käsittelystä 18 §, Julkisuuslaki 11 §.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien lokitiedot sisältävät tietoa työntekijöiden henkilötiedoista.  
Teillä ei ole oikeutta käyttää näitä tietoja muuhun tarkoitukseen kuin omien asiakas- ja potilastietojenne  
käsittelyyn liittyvien oikeuksienne selvittämistä tai toteuttamista varten.

Paikka Päiväys

Omakätinen allekirjoitus

Nimen selvennys Henkilötunnus
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