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HAKIJA TÄYTTÄÄ 

 
Pyydän saada tietää, mitä tietoja  minusta  huollettavastani on tallennettu ylläpitämiinne 
rekistereihin. 
 

Sosiaalipalvelut: 
 Perheoikeudelliset palvelut  
(isyyden tunnustaminen,  
elatus-,huolto- ja tapaamissopimukset) 

Lastensuojelu, lapsiperheiden sosiaalityö  
Toimeentulotuki 
Aikuissosiaalityö                       
 Vammaispalvelut 
 Juteinikoti 
 Vanhuspalvelut                                              

Terveyspalvelut: 
 Vuodeosasto 
 Terveysasema 
 Neuvola, koulu- tai opiskelijaterveydenhuolto 
 Suun terveydenhuolto 
 Muu, mikä 

Lisäselvitys tarvittaessa: 

 
 
 
 

 

Haluan tarkastaa tiedot ajanjaksolla: 
 
 

 
Tiedot pyydetään   kopiona asiakirjoista                nähtäväksi/luettavaksi 
 
Tarkastuspyyntöön vaaditaan allekirjoitus, konekielisenä tarkastuspyyntöä ei voi lähettää. 

Päiväys 
 

Allekirjoitus 
 
 

Nimen selvennys: 
 

 

Henkilötunnus 
 

Lähiosoite 

Puhelinnumero 
 

Postinumero ja postitoimipaikka 

 
 
 
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä 
häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. 
Rekisterinpitäjän pitää pyynnöstä ilmoittaa, käsitteleekö se kysyjää koskevia henkilötietoja. Jos henkilötietoja käsitellään, 
rekisteröidylle on annettava jäljennös rekisterissä olevista tiedoista, ellei ole lakisääteisiä perusteita olla antamatta pyydettyä 
tietoa. 
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VIRANHALTIJA TÄYTTÄÄ Tarkastusoikeuden toteutuminen 
Rekisterinpitäjän toimenpiteet 
 

Oikeus tietojen 
saamiseen on 
vahvistettu 

Viranhaltijan allekirjoitus 
 

Nimenselvennys 
 

 

Toimenpiteet Tietojen pyytäjälle on 
 Annettu tilaisuus tutustua tietoihin, pvm __________________ 
 Annettu tiedot henkilökohtaisesti, pvm. ___________________ 
 Lähetetty tiedot postitse, pvm. __________________________ 
 Tietojen saamisen oikeus on evätty. Päätös perusteluineen on annettu tietojen 
pyytäjälle, pvm. _____________ 
 Edellä mainitusta henkilöstä ei ole tietoja rekisterissä. 

Henkilöllisyyden 
varmistaminen (kun 
tiedot luovutetaan 
henkilökohtaisesti) 

 
 Tietojen saajan henkilöllisyys on tarkistettu. 

Tietojen luovuttaja Allekirjoitus 
 
 

Nimenselvennys 
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