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PYYTÄJÄ TÄYTTÄÄ 

Pyydän saada tietää kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu minusta/huollettavastani tallennettuja 
tietoja. 

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 

 

 
Pyynnön perustelu 
Voitte yksilöidä ne seikat, joiden perusteella haluatte tietää kuka on käyttänyt teistä annettuja tietoja. 

 
 
 
 
 
 

Mikäli pyyntöä ei ole yksilöity ajallisesti, tehdään selvitys tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeistuksen mukaisesti takautuvasti 
enintään kahden vuoden ajalta pyynnön päiväyksestä. (Tietosuojavaltuutetun toimisto: ohje 1. 2012 versio 0.95) Lain mukaan 
kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä. 
 

Käynti/hoitojakso/ajanjakso, jolta tietoa halutaan 
 

 
 

Pyytäjän tiedot: 
Nimi 
 

Allekirjoitus 
 
 

Lähiosoite 
 

Postinumero ja postitoimipaikka 

Päiväys 
 

Puhelinnumero Henkilötunnus 

Tarkastuspyyntöön vaaditaan allekirjoitus, konekielisenä tarkastuspyyntöä ei voi lähettää. 
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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. Erillinen henkilötietolain 27§:n mukainen 
kieltäytymistodistus perusteluineen on annettu tietojen pyytäjälle, pvm. 
_____________ 
 Edellä mainitusta henkilöstä ei ole lokitietoja rekisterissä. 

Henkilöllisyyden 
varmistaminen (kun 
tiedot luovutetaan 
henkilökohtaisesti) 

 
 Tietojen saajan henkilöllisyys on tarkistettu. 

Tietojen luovuttaja Allekirjoitus 
 
 

Nimenselvennys 
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