ASIANOSAISEN TIEDONSAANTIOIKEUTTA KOSKEVAA PYYNTÖ
Asiakirjan pyytäminen:
Asiakkaan / potilaan nimi
Henkilötunnus
Tiedon pyytäjän nimi, osoite ja puhelinnumero
Tiedon pyytäjän asianosaisuusasema
Mikä on tietojen käyttötarkoitus/perustelut

Hoitopaikka/ toimipiste:
Haluan tiedot seuraavalta ajanjaksolta:
Haluan seuraavat asiakirjat/tiedot:

Tutustun tietoihin rekisterinpitäjän luona

Haluan tiedot tulosteena

Päiväys
Tiedon pyytäjän allekirjoitus

Viranhaltijan päätös
Myönteinen
Luovutetaan pyydetyt tiedot
Luovutetaan pyydetyistä tiedoista seuraavat

Kielteinen

Päivämäärä, Allekirjoitus ja virka-asema

________________________________________________________________________________________________
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Puhelin
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Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
(08) 849 111
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(08) 849 4411

Julkisuuslaki 11 §: Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin: Hakijalla, valittajalla tai muulla, jonka oikeutta, etua tai
velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin
kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, jos se voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asianosaisella ei kuitenkaan ole
oikeutta saada sellaista asiakirjaa, josta tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua taikka lapsen etua taikka
muuta erittäin tärkeää yksityistä etua.
Julkisuuslaki 13 §:
Asiakirjan pyytäminen
Pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä
asiakirjaa pyyntö koskee. Tiedon pyytäjää on diaarin ja muiden hakemistojen avulla avustettava yksilöimään asiakirja, josta
hän haluaa tiedon. Tiedon pyytäjän ei tarvitse selvittää henkilöllisyyttään eikä perustella pyyntöään, ellei tämä ole tarpeen
viranomaiselle säädetyn harkintavallan käyttämiseksi tai sen selvittämiseksi, onko pyytäjällä oikeus saada tieto asiakirjan
sisällöstä.
Pyydettäessä saada tieto salassa pidettävästä asiakirjasta taikka viranomaisen henkilörekisteristä tai muusta asiakirjasta,
josta tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, tiedon pyytäjän on, jollei erikseen toisin säädetä, ilmoitettava
tietojen käyttötarkoitus sekä muut tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat sekä tarvittaessa
tiedot siitä, miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää.
Julkisuuslain 23 §:
Tiedon saajan salassapitovelvoite koskee muita kuin asianosaista itseään koskevia tietoja. Tietojen saajan hyväksikäyttökielto
tarkoittaa sitä, että tietojen saaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja muuhun tarkoitukseen kuin mihin em. tietoja on
pyydetty

________________________________________________________________________________________________
Osoite
Puhelin
Sähköposti
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
(08) 849 111
etunimi.sukunimi@ras.fi
KIRJAAMO
Telefax
PL 25 92101 RAAHE
(08) 849 4411

