
Raseborgs stad Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs  
Raaseporin kaupunki Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari 
Vaihde/Växel 019-289 2000 - raasepori@raasepori.fi 

HENKILÖREKISTERITIETOJEN TARKASTUSPYYNTÖ (myös lokitiedot) 

Pyynnön esittäjä Etunimi Sukunimi 

Henkilötunnus Puhelinnumero 

Lähiosoite Postinumero ja toimipaikka 

EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/267) 15 artiklan ja julkisuuslain 11-12§ perusteella 
jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Pyydän saada 
tietää, mitä tietoja on talletettu ylläpitämäänne rekisteriin 
 minusta 
 huollettavastani: nimi ja henkilötunnus: 
 jostakin muusta, kenestä: nimi ja henkilötunnus:  

Pyyntö koskee seuraavia rekistereitä 

Sosiaali- ja terveystoimiala 
Sosiaalipalvelut 
 Aikuissosiaalityö

 Vammaispalvelut

 Maahanmuuttajien palvelut

 Lastensuojelu

 Perhekeskus 

 Perheoikeudelliset palvelut (lastenvalvoja) 

Työllisyyspalvelut 

 Työllisyyspalvelut  

Terveyspalvelut 

 Avosairaanhoito 

 Kuntoutus (fysioterapia, toimintaterapia, 
lymfaterapia) 

 Ennaltaehkäisy ja neuvonta (ehkäisy-, 
äitiys- ja lastenneuvolat; koulu- ja 
opiskelijaterveydenhuolto) 

 Mielenterveys-päihdepalvelut 

 Vuodeosasto 

 Hammashoito 

Vanhuspalvelut 

 Ennaltaehkäisevä toiminta (päivätoiminta, 
seniorineuvonta, omaishoito, muistihoito, 
kotikuntoutus, kotiutustiimi) 

 Kotiin tuotavat palvelut (kotihoito) 

 Asumispalvelut  

Sivistystoimiala 
Varhaiskasvatus 
 Päiväkoti 

 Ryhmäperhepäiväkoti 

 Perhepäivähoito 

 Esikoulu 

 Esikoulukuljetus 

 Oppilashuolto 

  Perusopetus 

 Vuosiluokat 1–6 

 Vuosiluokat 7-9 

 Oppilashuolto 

 Koulukuljetus 

 Aamu- tai iltapäivätoiminta 

Toinen aste 

 Lukio 

 Opiskelijahuolto   

Muu koulutus 
 Kulttuuriopisto 

  Vapaa-aika 
 Liikunta 

   Kirjasto 
 Nuorisotoiminta 
 Seuratoiminta 
 Avustukset 

Tekninen toimiala 

 Vuokra-asunnot 
Konsernipalvelut 
 Kaupunginkanslia 
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 Rakennusvalvonta 
 Kartta- ja mittauspalvelu 
 Kaavoitus 
 Venepaikat 
 Kadut, puistot & yleiset alueet 
 Ympäristönsuojelu 

 It 
 Talous 
 Henkilöstö 
 Kaupunkikehitys 
 Toimielin, mikä?  
(hallitus, lautakunta, jaosto) 

Pyydettävät tiedot 

 Haluan tarkastaa tiedot seuraavalta ajanjaksolta: 
 Haluan seuraavat asiakirjat/ tiedot:  

 Haluan lokitiedot, mistä ja miltä ajanjaksolta: 

 Lisätietoja: 

Tietojen käyttötarkoitus, jos pyydetään toista henkilöä koskevia tietoja: 

Tietojen luovuttaminen 
 Tutustun tietoihin rekisterinpitäjän luona 
 Haluan tiedot paperisina kotiosoitteeseeni 
 Haluan tiedot turvapostina sähköpostiosoitteeseeni: 

Päiväys ja allekirjoitus Paikka Aika 

Pyynnön esittäjän allekirjoitus  

Huollettavan tai 
asianosaisen mielipide 
tiedon luovuttamisesta 

 Hyväksyn tietojen luovuttamien pyytäjälle    Valtakirja 
Allekirjoitus (pakollinen): 
Nimenselvennys:  

Toimitusohje Tietopyynnöt toimitetaan henkilökohtaisesti kaupungin toimipisteisiin 

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi! 

Tietopyyntö vastaanotettu Päiväys Vastaanottaja 

Henkilöllisyys todistettu  Passi         Ajokortti 
 Henkilökortti           Muu (vain poikkeustapauksissa) 

Diaarimerkinnät 

Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietoja, tietosuojalain 34§ mukaan tulee sen antaa kirjallinen 
kieltäytymistodistus, jossa on mainittava rajoituksen syy 

Tietoja voidaan pyytää: 
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 EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) 15:n artiklan perusteella 
 Julkisuuslain (1999/621) 11-12 §:n perusteella 
 Erityislainsäädännön perusteella, minkä? 
 Muusta syystä, mistä: 
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