
HENKILÖTIETOJEN TARKASTUSPYYNTÖ  
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

Tällä lomakkeella voit tarkastaa, onko Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä kerännyt henkilötietojasi 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Tarkastuspyyntö on maksuton. Jos tarkastuspyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai 
kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, kuntayhtymä voi periä tarkastuspyynnöstä kohtuullisen maksun tai kiel-
täytyä toteuttamasta tarkastuspyyntöä. Mikäli tarkastuspyyntö on maksullinen, kuntayhtymä tarkistaa, haluatko tiedot maksua 
vastaan ennen pyynnön toteuttamista. Lomakkeen täyttöohje ja lisätiedot kääntöpuolella.

Minulla on oikeus tarkastaa, käsitteleekö Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä henkilötietojani alla mainituissa 
palveluissa. Oikeuteni tietojen tarkastamiseen perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (679/2016).

   Haluan tarkastaa omat tietoni

   Haluan tarkastaa lapsen tiedot (ks. ohje kääntöpuolella)

  lapsen nimi ___________________________________________   henkilötunnus _________________________

   Haluan tarkastaa päämieheni tiedot (ks. ohje kääntöpuolella)

  päämiehen nimi ________________________________________  henkilötunnus _________________________

PYYNTÖ

Haluan tarkastaa tiedot, jotka on tallennettu seuraaviin palveluihin (alleviivaa mahdollisuuksien mukaan tarkemmat palvelut):

  Terveydenhuollon palvelut (terveyskeskuksen potilasrekisteri, neuvolapalvelut, kouluterveydenhuolto, opiskeluterveydenhuolto, 
psykologitoiminta, kotisairaanhoito, sairaalapalvelut, suun terveydenhuolto)

  Terveydenhuollon palvelut (suun terveydenhuolto)

  Iäkkäiden palvelut (laitoshoito, tehostettu palveluasuminen, liikkumista tukevat palvelut, kotipalvelu)

  Lapsiperhepalvelut (lastensuojelun asiakasrekisteri, SHL asiakasrekisteri, ottolapsineuvonta, rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista, 
kotipalvelu)

  Perheoikeudelliset palvelut (lapsen elatus, valvotut/tuetut tapaamiset, isyyden ja äitiyden selvittäminen, lapsen huolto- ja 
tapaamisoikeus)

  Kasvatus- ja perheneuvonta

  Vammaispalvelut (kehitysvammahuolto, vammaispalvelu, liikkumista tukevat palvelut)

  Aikuisten psykososiaaliset palvelut (aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, psykososiaaliset asumispalvelut, liikkumista tukevat palvelut)

  Päihdehuolto

  Maahanmuuttajapalvelut

  Omaishoidon tuki

  Palvelutarpeen arviointi

  Haluan tarkastaa tiedot seuraavalta ajanjaksolta:
 alkaen ____ . ____ . ____________       päättyen ____ . ____ . ____________

  Haluan seuraavat asiakirjat / tiedot:

  Haluan tarkastaa kaikki tiedot merkitsemistäni palveluista

Tiedot toimitetaan tulosteena postitse. Tietoja ei voida toimittaa sähköpostilla, koska sähköpostin tietoturvallisuutta ei pystytä takaamaan.

PYYNNÖN 
ESITTÄJÄ

PÄIVÄYS JA 
ALLEKIRJOITUS

Nimi Henkilötunnus

Osoite

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Paikka ja aika

Pyynnön esittäjän allekirjoitus



VIRANOMAINEN TÄYTTÄÄ

Pyytäjän henkilöllisyys tarkastettu:   passi    ajokortti   kuvallinen henkilökortti

Edunvalvojan pyytäessä tietoa, kopio valtakirja 
tuomioistuimen tai maistraatin päätös liitteenä   kyllä

Päiväys

Henkilöllisyyden tarkastajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka

Virka-asema

NÄIN TARKISTAT HENKILÖTIETOSI

Tällä lomakkeella voit tarkastaa, onko Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä kerännyt henkilötietojasi 
sosiaali- ja terveystoimen palveluissa. Jos tietojasi on kerätty, voit pyytää kopion tiedoistasi tarkastusta varten. Tarkastuspyyn-
tö on maksuton. Jos tarkastuspyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään usein, 
kuntayhtymä voi periä tarkastuspyynnöstä kohtuullisen maksun tai kieltäytyä toteuttamasta tarkastuspyyntöä. Mikäli tarkas-
tuspyyntö on maksullinen, kuntayhtymä tarkistaa, haluatko tiedot maksua vastaan ennen pyynnön toteuttamista.

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 henki-
lö on esimerkiksi lapsen laillinen huoltaja, jonka tiedonsaantioikeutta ei ole rajoitettu. Kuntayhtymä tarkastaa huolta-
juuden Väestörekisteristä.Tiedonsaantioikeuden tarkistamista varten kaupunki voi myös pyytää kopion asiakirjasta, 
jossa tiedonsaantioikeus vahvistetaan. Näitä ovat esimerkiksi lastenvalvojan vahvistama sopimus lapsen huollosta, 
tapaamisesta ja asumisesta tai tuomioistuimen päätös lapsen huoltajuudesta.

Alle 18-vuotias voi kieltää tietojensa näyttämisen huoltajilleen, mikäli hän on kykenevä päättämään itseään koskevis-
ta 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 tarkas-
tuspyynnön yhteydessä.

Jos pyyntöäsi ei voida toteuttaa, saat siitä ilmoituksen viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. 
Ilmoituksessa kerrotaan syyt pyynnöstä kieltäytymiseen sekä valitusmahdollisuudesta valvontaviranomaiselle. Ilmoituksessa 
kerrotaan myös, jos käytössäsi on muita oikeussuojakeinoja.

LOMAKKEEN TÄYTTÖ

Valitse lomakkeesta ne palvelut, joiden osalta haluat tarkistaa tiedot. Mitä tarkemmin rajaat pyyntöäsi, sitä nopeammin tiedot 
voidaan toimittaa. Kun olet täyttänyt lomakkeen, se tulee toimittaa Kessoten toimipisteisiin tai kirjaamoon:

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Kirjaamo
Koulukatu 2
29200 HARJAVALTA

Huomioithan, että lomake on palautettava henkilökohtaisen käynnin yhteydessä, jotta henkilöllisyytesi 
voidaan tarkistaa. Varaathan mukaan kuvallisen henkilöllisyystodistuksen (passi, ajokortti, kuvallinen henkilökortti). Mikäli 
henkilöllisyyttäsi ei voida tarkistaa, tarkastuspyyntöä ei voida toteuttaa. Tästä syystä puhelimitse tai sähköpostilla tulleita  
tarkastuspyyntöjä ei voida käsitellä.
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