SODANKYLÄN KUNTA
Perusturvapalvelut

Saapumispvm
Diaari nro:

ASIAKAS-/POTILASREKISTERITIETOJEN TARKASTUS- JA TIEDONSAANTIPYYNTÖ
Tarkastusoikeus: Tietosuojalaki (1050/2018), EU:n tietosuoja-asetus (679/2016)
Tiedonsaantioikeus: Julkisuuslaki (621/1999)
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (784/2021)
Asiakas/potilas

Sukunimi

Etunimi

Henkilötunnus

Pyynnön
esittäjä
(holhooja/muu
laillinen
edustaja)

Sukunimi

Etunimi

Henkilötunnus

Pyyntö

Lähiosoite

Sähköposti

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelinnumero

Pyydän saada tietää, mitä tietoja
minusta
on tallennettu ylläpitämäänne potilas-/asiakasrekisteriin.

huollettavastani

päämiehestäni

Terveyspalvelut
Sosiaalipalvelut
Ikäihmisten palvelut
Haluan seuraavat asiakirjat/tiedot:
Ajanjakso, jolta tiedot halutaan:
Haluan tiedot suullisesti
Nähtäväksi ja jäljennettäväksi viranomaisen luona
Haluan tiedot tulosteena/kopiona
Mihin tarkoitukseen tietoja pyydetään:

Päiväys ja
allekirjoitus

Paikka ja aika

Alaikäisen
suostumus

Täytettävä pyydettäessä alle 12-vuotiaan lapsen tietoja

Pyynnön esittäjän allekirjoitus

Suostun siihen, että minua koskevat lastensuojelun asiakirjat voi luovuttaa huoltajalleni.
Kiellän minua koskevien lastensuojelun asiakirjojen luovuttamisen huoltajalleni.
Paikka ja aika
Allekirjoitus

Puhelinnumero

Lomakkeen lähetysosoite:
Terveyspalveluiden osalta:
Sodankylän Hyvinvointikeskus, Potilaskertomusarkisto, Karistamontie 4, 99600 SODANKYLÄ

Sosiaalipalveluiden osalta:
Sodankylän Hyvinvointikeskus. Sosiaalipalvelut/Asiakaskertomusarkisto, Karistamontie 4, 99600 SODANKYLÄ

Ikäihmisten palveluiden osalta:
Sodankylän Hyvinvointikeskus, Vanhustyön toimisto, Karistamontie 4, 99600 SODANKYLÄ

REKISTERITIETOJEN TARKASTUS- JA TIEDONSAANTIPYYNNÖN TARKENTAMINEN
Sodankylän sosiaali- ja terveyspalveluissa on useita eri asiakas-/potilasrekistereitä ja tietojärjestelmiä,
joilla asiakas-/potilasrekisteritietoja ylläpidetään. Kun haluatte tarkastaa rekisteri- tai lokitietoja tai käyttää
julkisuuslain mukaista tiedonsaantioikeutta, on erittäin toivottavaa, että pyyntö tehdään mahdollisimman
yksityiskohtaisesti. Valitkaa rastittamalla etusivulta palvelualue, jota tietopyyntönne koskee.
Tärkeää on, että pyynnön sisältöä tarkennetaan vielä alla olevissa taulukoissa mainituilla vaihtoehdoilla,
näin nopeutatte rekisteritietopyyntöjen käsittelyä.

Sosiaalipalvelut

toimeentulotuki
aikuissosiaalityö
kasvatus- ja perheneuvonta
maahanmuuttajapalvelut
sosiaalipäivystys
vammaispalvelut
kehitysvammahuolto
ikäihmisten sosiaalityö
asumis- ja päiväpalvelut ja työtoiminta
Lastensuojelu (ilmoita käyttötarkoitus ja miten tietojen suojaus järjestetään)
avohuolto
jälkihuolto
sijaishuolto

Terveyspalvelut

ehkäisyneuvola
äitiysneuvola
lastenneuvola
koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
kiireetön vastaanotto
muistivastaanotto
lääkärin vastaanotto
kotisairaalapalvelut
kuntoutus- ja terapiapalvelut
akuutti- ja kuntoutusosasto (vuodeosasto)
mielenterveyspalvelut
radiologia (röntgen)
suun terveydenhuolto

Ikäihmisten
palvelut

kotihoito
tukipalvelut
päivätoiminta
omaishoito
palveluasuminen
tehostettu palveluasuminen

Lisätietoja:

Rekisterinpitäjä

Toimenpiteet

Sodankylän terveyskeskus

Sodankylän sosiaalipalvelut

Em. henkilölle on
annettu tiedot
henkilökohtaisesti

pvm

lähetetty postitse

pvm

lähetetty sähköpostitse

pvm

tietojen tarkastusoikeus on evätty
(erillinen tietossuojalain mukainen kieltäytymistodistus perusteluineen ohessa)
em. henkilöstä ei ole tietoja rekisterissä
Tarkastusoikeuden vahvistaja /
Tietojen
luovuttaja

Paikka ja aika
Allekirjoitus

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta käyttää tai luovuttaa saamiaan tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.
Tieto voidaan jättää antamatta, mikäli tieto aiheuttaa vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai
hoidolle tai jonkun muun henkilön oikeuksille tietosuojalain (1050/2018) perusteella.

