T-web
Toimitusosoite:
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, kirjaamo,
Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti.

Saapumispvm. (kirjaamon leima)

LOKITIETOJA KOSKEVA TIETOPYYNTÖ: Potilas- ja asiakastietojen käytönvalvonta
Pyydän saada tietää, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu minua tai huolettavaani koskevia, PäijätHämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) potilas-/asiakastietojärjestelmissä olevia henkilötietojani sekä mikä on
ollut käytön/luovutuksen peruste. Ymmärrän, että en saa käyttää tai luovuttaa saamiani lokitietoja muuhun käyttötarkoituksen (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 9.2.2007/158).

1. TIEDOT HENKILÖSTÄ, JONKA ASIAKAS- / POTILASTIETOJEN KÄYTÖSTÄ
LOKITIETOJA PYYDETÄÄN
Sukunimi (myös os. ja entiset)
Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus

Postiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelin koti

Puhelin työ

Aika ja paikka

Allekirjoitus ja nimen selvennys

2. TIEDOT TIETOPYYNNÖN TEKIJÄSTÄ
Täytetään vain, kun tietopyynnön tekijänä on eri henkilö kuin henkilö, jonka lokitietoja pyyntö koskee (kohta 1).
Suhde henkilöön, josta tietoja pyydetään:

 alaikäisen lapsen yksinhuoltaja (ks. ohje)
 alaikäisen lapsen huoltajat (ks. ohje)

 muu huoltaja / edunvalvoja (ks. ohje)
 asioiden hoitaja valtakirjalla

Sukunimi (myös os. ja entiset)
Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus

Postiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelin koti

Puhelin työ

Aika ja paikka

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Aika ja paikka

Toisen huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys (ks.
ohje: alaikäisen vanhemmat)
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2. TIETOPYYNNÖN KOHDENTAMINEN JA YKSILÖINTI
Luovutamme lokitiedot enintään pyynnön saapumista edeltävältä kahdelta viimeiseltä vuodelta. Lokitiedot
voidaan luovuttaa tätä pidemmältä ajalta vain kirjallisesta, perustellusta erityisestä syystä (anna selvitys lisätiedoissa, tämän kohdan 2 lopussa tai kohdassa 5 liitteet). Haluan lokitiedot (rastita x ruudut):
 tätä pyyntöä edeltävältä kahdelta viimeiseltä vuodelta: vrt. kirjaamon saapumispäiväleima
 muulta ajanjaksolta (ppkkvv – ppkkvv) …………………………… - …………………………………….
Ilmoita tietopyynnön kohteena olevat hoito- / asiointipaikat:
Merkitse paikat, joiden potilas-/asiakastietojärjestelmistä lokitietoja pyydetään (rastita X toimipisteiden edessä
oleva ruutu ja ympyröi asiointipisteet) sekä täsmennä tarvittaessa riville toimipaikan/palvelun nimi ja sijaintikunta.
Rasti Hoito-/asiointipaikka
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut (TeSa)

Mikä, missä? Ilmoita toimipaikka/palvelu ja sijaintikunta

Keskussairaala (PHKS)
Avosairaanhoito: terveysasemat ym
Suun terveydenhuolto
Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus (IkäKunto)
Kotiin vietävät palvelut
Asumispalvelut
Geriatrinen osaamiskeskus Jalmari
Kuntoutus
Perhe- ja sosiaalipalvelut (PeSo)
Lapsiperhepalvelut: • neuvolat
• oppilashuolto • perheneuvola
• perheoikeudellinen asiakastuki
• asiakasohjaus • lastensuojelu
Työikäisten palvelut:
• asiakasohjaus ja taloudellinen tuki
(sis. eläkeselvittely (TeSa))
• sosiaalinen kuntoutus ja osallisuus • sosiaalipäivystys
Psykososiaaliset palvelut:
• psykiatria • kuntoutus- • päihdehuolto- ja • asumispalvelut
• arjen tuki • asiakasohjaus
Vammaispalvelut
Ympäristöterveyskeskus (Ymp)
Elinympäristön terveydensuojelu
Eläinlääkintähuolto
Sähköinen palvelu, mikä?

Lisätiedot ja perustelut, esim. liittyen tietopyynnön kohdentamiseen ja yksilöintiin
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4. LOKITULOSTEIDEN TOIMITUS
Pääsääntöisesti lähetämme lokitietopyynnön perusteella syntyvät lokitulosteet postitse
tässä lomakkeessa ilmoitettuun, sen henkilön osoitteeseen, jonka lokitietoja tietopyyntö koskee.
Perustellusta syystä, esim. sosiaalihuollon sijoitustapauksessa, lokitulosteet voidaan toimittaa myös
muuhun osoitteeseen.

5. LIITTEET / LISÄTIEDOT TARVITTAESSA






todistus edunvalvonnasta / valtakirja asioiden hoitamiseksi (ks. ohje)
alaikäisen erillinen suostumus lokitietojen pyyntöön (ks. ohje ja Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
17.8.1992/785 § 9)
erillinen valtakirja toiselta huoltajalta, jos lomakkeessa on vain toisen huoltajan allekirjoitus (ks. ohje)
muut liitteet (mitkä / lkm), lisätiedot:……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

6. REKISTERINPITÄJÄ TÄYTTÄÄ
Lokitietoja koskeva tietopyyntö hlö:stä: nimi……………………………………………………………
Toiminto

Päiväys ja allekirjoitus sekä
titteli ja nimen selvennys / leima

Lokitietopyyntö ja oikeus lokitietojen saamiseen PHHYKY:n
terveydenhuollon potilasrekisteristä:
 Hyväksytty  Hylätty (perustelut alla tai lisä- / liitetiedoissa)
 Pyynnön mukaisena  muutettuna, tarkennettuna, miten (esim.
asuin- ja asiointipaikat, hyväksytty ajanjakso)?..............................
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Rekisterinpitäjän tai hänen edustajansa päiväys ja allekirjoitus.
Lokitietopyyntö ja oikeus lokitietojen saamiseen PHHYKY:n
terveydenhuollon potilasrekisteristä:
 Hyväksytty  Hylätty (perustelut alla tai lisä- / liitetiedoissa)
 Pyynnön mukaisena  muutettuna, tarkennettuna, miten (esim.
asuin- ja asiointipaikat, hyväksytty ajanjakso)? …………………….
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Rekisterinpitäjän tai hänen edustajansa päiväys ja allekirjoitus.
Lokitietopyyntö ja oikeus lokitietojen saamiseen PHHYKY:n
sosiaalihuollon asiakasrekisteristä:
 Hyväksytty  Hylätty (perustelut alla tai lisä- / liitetiedoissa)
 Pyynnön mukaisena  muutettuna, tarkennettuna, miten (esim.
asuin- ja asiointipaikat, hyväksytty ajanjakso)? ……………………..
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
Rekisterinpitäjän tai hänen edustajansa päiväys ja allekirjoitus.
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Toiminto

Raportin ajaneen allekirjoitus,
titteli ja nimen selvennys / leima

Raportin ajaja täyttää: Mistä potilas- ja asiakastietojärjestelmistä
lokitiedot on ajettu?/ Lokitietoja ei ole saatavissa, koska henkilöstä ei ole tietoja PHHYKY:n sähköisessä asiakas-/potilasrekisterissä.:
1)  Aava TerveysEffica, pvm:_______________ ajettu  ei saa
2)  Aavan SosiaaliEffica, pvm:______________ ajettu  ei saa
3)  Oiva TerveysEffica, pvm:_______________ ajettu  ei saa
4)  Oiva SosiaaliEffica, pvm:________________ ajettu  ei saa
5)  Pegasos (Lahti), pvm:__________________ ajettu  ei saa
6)  WihHIT (Lahti, suun th), pvm:____________ ajettu  ei saa
7)  Lahden SosiaaliEffica, pvm:_____________ ajettu  ei saa
8)  Lahden Perheneuvola Sos.Effica, pvm:______ ajettu  ei saa
9)  PHHYKY EshEffica, pvm:_______________ ajettu  ei saa
10)  PHHYKY TerveysEffica, pvm:____________ ajettu  ei saa
11) PHHYKY TerveysLifeCare, pvm:___________ ajettu  ei saa
12) PHHYKY SosiaaliEffica, pvm:______________ ajettu  ei saa
13) PHHYKY SosiaaliLifeCare, pvm:____________ ajettu  ei saa
14)  Lokitiedot muista tietojärjestelmistä, mistä?
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Lisätiedot (mainitse kohdan numero, johon lisätiedot liittyvät):

 Lokitulosteet lähetetty postitse

 Lokitulosteet on luovutettu henkilökohtaisesti

 Henkilölle, jonka lokitietoja pyydetään  Muulle, kenelle: ..................................................................................
 Asian käsittely-, päätös- ja lähetys-/luovutustiedot ovat PHHYKY:n Tweb -asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoitus ja nimen selvennys:……………………………………………………………. Pvm: ………………………..
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