
Hyvinvointi-toimiala 
Tietosuojavastaava

1 (2)Lokitietojen tarkastuspyyntö 

Pyydän saada tietää kenelle on luovutettu tai kuka on käyttänyt henkilörekisteritietoja minusta tai huollossani olevis- 
ta lapsista, ja mikä on ollut käytön peruste (laki sosiaali- ja terveyshuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä § 18)

Henkilötiedot (kenen tietoja tarkastuspyyntö koskee)

Sukunimi

Henkilötunnus

Osoite

Puhelinnumero

Perustelut ja mahdolliset 
väärinkäyttöepäilyt

Päiväys ja allekirjoitus

Pyytäjän allekirjoitus ja nimenselvennys

Etunimet

Lomakkeen palautusosoite: Lohjan kaupunki, Kirjaamo, PL 71, 08101 Lohja 
 

Hoitopaikka / toimipisteen nimi

Ajankohta jolta tietoa halutaan

Hyvinvointipalvelut

Ikääntyneiden palveuasuminen

Sosiaalityö

Kotiin annettavat palvelut

Vammaispalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut

Terveyspalvelut

Perusterveydenhuolto

Suun terveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto
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Rekisteripitäjän toimenpiteet 
 

Nimenselvennys

Toimenpiteet Annettu selvitys lokitiedoista

Henkilöstä ei ole tietoja rekisterissä

Tarkastusoikeus evätty, erillinen JulkL mukainen kieltäytymisperuste annettu

Tietojen luovuttaja

Nimenselvennys ja virka-asema

Päiväys ja allekirjoitus

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta käyttää tai luovuttaa saamiaan tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Tarkastusoikeus on vahvistettu
Päiväys ja allekirjoitus

Tarkastusoikeus evätty Asiakastietolain 18 § perusteella

Tarkastusoikeuden eväämisestä voi  tehdä valituksen Tietosuojavaltuutetulle. 
  
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800 
00521 Helsinki 
käyntisoite Ratapihantie 9, 6.krs, 00520 Helsinki 
puh. 029 566 6700 
fax 029 5666735 
tietosuoja@om.fi

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. Myöskään kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole 
erityistä syytä. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007, 
18 §. 

Jäljennös ei saa vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin. (tietosuoja-asetus 2016/679,  
15 artikla 4)
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