
  Omien tietojen tarkastuspyyntö, sosiaalipalvelut 

 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15. artiklan perusteella 

Etunimi Sukunimi 

Henkilötunnus 

Katuosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Asiakkaan/potilaan tiedot (kenestä tietoja pyydetään, ellei kyseessä ole hakija itse) 

Sukunimi (myös entiset) ja etunimet 

Henkilötunnus 

Osoite 

Postinumero Postitoimipaikka 



Tietopyyntö 

Pyydän saada tietää, mitä tietoja minusta/huollossani olevasta lapsesta on tallennettu 

ylläpitämäänne rekisteriin. 

 

Haluan itselleni seuraavat tiedot sosiaalihuollon henkilörekisteristä 

(rastita vaihtoehto/vaihtoehdot) 

Lastensuojelun asiakasrekisteri  Aikuissosiaalityön asiakasrekisteri  

Lastensuojeluilmoitusten asiakasrekisteri Vammaispalvelun asiakasrekisteri 

Lastenvalvojan asiakasrekisteri 

 

Haluan tarkistaa kaikki tietoni 

Haluan alla luetellut asiakirjat/tiedot 

Asiakirjat 

 

 

 

 

 

 

Haluan tarkistaa ajanjaksolla olevat tiedot 

Alku pvm (pp.kk.vvvv)  Loppu pvm (pp.kk.vvvv) 

 

 

Haluan saada tiedot 

suullisesti 

nähtäväksi ja jäljennettäväksi viranomaisen luona 

kopiona/tulosteina 

 

Peruste: Henkilötietolain 26 § 

 

Yli 12-vuotiaan lapsen lupa tietojen luovutuksesta lailliselle huoltajalleen. 

Lapsen allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

 

Terveyspalvelujen työntekijä tarkistaa huoltajuuteen liittyvät tiedot 

väestörekisterikeskuksesta. 



Vastaanottajan tiedot 

Kenelle tieto osoitetaan (nimi) 

Katuosoite 

Postinumero ja postitoimipaikka

Sähköpostiosoite 

 Päiväys Allekirjoitus 

Voit lähettää tämän tietopyynnön postitse osoitteella 

Naantalin kaupunki 

Sosiaalipalvelut 

Käsityöläiskatu 2
21100 Naantali

Vaihtoehtoisesti voit toimittaa tämän tietopyynnön Naantalin asiointipisteeseen tai Merimaskun, 

Rymättylän tai Velkuan palvelupisteeseen (kirjekuoreen merkintä Naantalin sosiaalipalvelut). 

JulkL 12 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15 § perusteella jokaisella on oikeus saada 

viranomaisen asiakirjoista häntä itseään koskevat tiedot. Useammin kuin kerran vuodessa 

tapahtuvasta tarkastamisesta voidaan periä kohtuullinen maksu, jonka perusteena on lain 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 18 §. Viranomainen voi 

JulkL 11 §:n 2 ja 3 momentin, ja Tietosuojalain 33 ja 34 § nojalla painavasta syystä rajoittaa 

hakijan tarkastusoikeutta. Mikäli tarkastusoikeutta rajoitetaan, asiasta tulee antaa tietosuojalain 

34 § mukaisesti rajoituksen syyt, ellei tämä vaaranna rajoituksen tarkoitusta. Lisäksi on 

annettava muutoksenhakuohjeet. Tarkastusoikeuden epääminen edellyttää erittäin tärkeää 

syytä ja siksi epääminen voi tulla kysymykseen vain poikkeustapauksissa. 
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