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Pyydän saada tietää, mitä tietoja
☐ minusta
☐ huollossani olevasta lapsesta lapsen nimi:

henkilötunnus:

on tallennettu seuraaviin palveluihin:
☐ Lastensuojelu / sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut
☐ Perheoikeudelliset palvelut
☐ Aikuissosiaalityö
☐ Vammaispalvelu
☐ Vanhuspalvelut
☐ Kehitysvammapalvelut

☐ haluan tarkastaa kaikki tietoni
☐ haluan alla luetellut asiakirjat/tiedot;

Haluan tiedot seuraavalta ajanjaksolta:

-

☐ Tutustun tietoihin rekisterinpitäjän luona ☐ Haluan tiedot tulosteena

Pyynnön esittäjä
Nimi

Henkilötunnus

Osoite

Puhelinnumero

Päiväys ja allekirjoitus

Tällä lomakkeella voit tarkastaa, onko Säkylän kunnan sosiaalipalvelut kerännyt henkilötietojasi. Tarkastuspyyntö on maksuton. Jos tarkastuspyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti
jos niitä esitetään toistuvasti, kunta voi periä tarkastuspyynnöstä kohtuullisen maksun tai kieltäytyä toteuttamasta tarkastuspyyntöä. Jos pyyntöäsi ei voida toteuttaa, saat siitä ilmoituksen viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Ilmoituksessa kerrotaan syyt pyynnöstä kieltäytymiseen sekä
valitusmahdollisuudesta valvontaviranomaiselle.
Jos haluat tarkastaa muun henkilön kuin itsesi tiedot, huomioithan seuraavat asiat: Lapsen tiedot voi
tarkastaa vain sellainen henkilö, jolla on oikeus saada lasta koskevat tiedot. Tällainen henkilö on esimerkiksi
lapsen laillinen huoltaja, jonka tiedonsaantioikeutta ei ole rajoitettu. Kunta tarkastaa huoltajuuden
Väestörekisteristä. Tiedonsaantioikeuden tarkistamista varten kunta voi myös pyytää kopion
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asiakirjasta, jossa tiedonsaantioikeus vahvistetaan. Näitä ovat esimerkiksi lastenvalvojan vahvistama sopimus
lapsen huollosta, tapaamisesta ja asumisesta tai tuomioistuimen päätös lapsen huoltajuudesta. Alle 18vuotias voi kieltää tietojensa näyttämisen huoltajilleen, mikäli hän on kykenevä päättämään itseään
koskevista asioista. Häntä myös informoidaan tarvittaessa huoltajan tai muun henkilön tekemästä
tarkastuspyynnöstä ennen pyynnön toteuttamista. Edunvalvoja voi tarkastaa päämiehensä tiedot, jos
tarkastusoikeuden käyttö sisältyy edunvalvojalle annettuun valtakirjaan tai määräykseen. Edunvalvojan on
esitettävä valtakirja tai tuomioistuimen tai maistraatin päätös tarkastuspyynnön yhteydessä.
Kun olet täyttänyt lomakkeen, se tulee toimittaa Säkylän kunnan sosiaalitoimistoon henkilökohtaisesti tai
postitse osoitteeseen Rantatie 268, 27800 Säkylä. Aineisto luovutetaan ainoastaan henkilökohtaisesti tai
kirjattuna kirjeenä, jotta henkilöllisyys voidaan todistaa. (passi, ajokortti, kuvallinen henkilökortti). Mikäli
henkilöllisyyttäsi ei voida tarkistaa, aineistoa ei voida luovuttaa.
VIRANHALTIJA TÄYTTÄÄ
Tarkastusoikeuden toteutuminen / rekisterinpitäjän toimenpiteet
Viranhaltijan allekirjoitus ja nimenselvennys
Oikeus tietojen saamiseen
on vahvistettu

Toimenpiteet

Henkilöllisyyden
vahvistaminen

Tietojen pyytäjälle on
☐ lähetetty hänen pyytämänsä tiedot kirjattuna kirjeenä, pvm:
☐ annettu hänen pyytämänsä tiedot henkilökohtaisesti, pvm:
_
☐ annettu tilaisuus tutustua tietoihin, pvm:
☐ tietojen tarkastusoikeus on evätty. Päätös perusteluineen on annettu tietojen pyytäjälle, pvm:
_
☐ Edellä mainitusta henkilöstä ei ole tietoja sosiaalipalveluissa. Tietojen pyytäjälle on
annettu tieto tästä asiasta, pvm:

☐ Tietojen saajan henkilöllisyys on tarkistettu.

Allekirjoitus ja nimenselvennys
Tietojen luovuttaja

__________________________________________________________________________________________________
Osoite
Puhelin: (02) 83 281
Sähköposti: kirjaamo@sakyla.fi
Rantatie 268
Telefax: (02) 8328 316
www.sakyla.fi
27800 SÄKYLÄ

