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HAKIJA TÄYTTÄÄ 

Kenestä tietoja pyydetään: 
Nimi Henkilötunnus 

Nimi Henkilötunnus 

Nimi Henkilötunnus 

Miltä ajalta tietoja pyydetään: 

 

 

Mitä tietoja pyydetään: 

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 

 Tietojen käyttötarkoitus, jos pyydetään toista henkilöä koskevia tietoja: 

 
 
 

 
 Tiedot pyydetään: 
 Kopiona asiakirjasta           Nähtäväksi/luettavaksi 
 

 
Päiväys 

 
 

Allekirjoitus 

 

Nimenselvennys:  

Henkilötunnus Puhelinnumero 

 
Osoite, johon pyydetyt tiedot postitetaan: 

Lähiosoite Postinumero ja postitoimipaikka 
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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 julkisuuslain 11§:n perusteella. 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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