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Henkilötietojen tarkastuspyyntö

Tällä lomakkeella voit tarkastaa, onko Vantaan ja Keravan hyvinvointialue kerännyt henkilötietojasi 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Jos tietojasi on kerätty, voit pyytää kopion tiedoistasi tar-
kastusta varten. Tarkastuspyyntö on maksuton. Jos tarkastuspyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia 
tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, hyvinvointialue voi periä tarkastuspyynnöstä 
kohtuullisen maksun tai kieltäytyä toteuttamasta tarkastuspyyntöä. Mikäli tarkastuspyyntö on mak-
sullinen, hyvinvointialue tarkistaa, haluatko tiedot maksua vastaan ennen pyynnön toteuttamista. 
Lomakkeen täyttöohje ja lisätiedot kääntöpuolella.

TIEDOT PYYDETÄÄN

Vantaa Kerava Vantaa ja Kerava

PYYNTÖ

Minulla on oikeus tarkastaa, käsitteleekö Vantaan ja Keravan hyvinvointialue henkilötietojani alla 
mainituissa palveluissa. Oikeuteni tietojen tarkastamiseen perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen 
(679/2016).

Haluan tarkastaa lapsen tiedot (ks. ohje kääntöpuolella)

Haluan tarkastaa omat tietoni

Haluan tarkastaa päämieheni tiedot (ks. ohje kääntöpuolella)

Lapsen nimi Henkilötunnus

Päämiehen nimi Henkilötunnus

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue – Konsernipalvelut
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Haluan tarkastaa tiedot, jotka on tallennettu seuraaviin palveluihin:

Terveydenhuollon palvelut (terveyskeskuksen potilasrekisteri, neuvolapalvelut, kouluterveyden-
huolto, opiskeluterveydenhuolto, psykologitoiminta, kotisairaanhoito, sairaalapalvelut, suun tervey-
denhuolto)

Iäkkäiden palvelut (laitoshuolto, tehostettu asumispalvelu, liikkumista tukevat palvelut, kotipalvelu)

Lastensuojelu (lastensuojelun asiakasrekisteri, lastensuojeluilmoitusten rekisteri, ottolapsineuvonta, 
rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista)

Perheoikeudelliset palvelut (lapsen elatustuki, lapsen elatus, valvotut tapaamiset, isyyden selvittä-
minen, lapsen huolto- ja tapaamisoikeus)

Vammaispalvelut (kehitysvammahuolto, vammaispalvelu, liikkumista tukevat palvelut, kotipalvelu)

Työikäisten palvelut (aikuissosiaalityö, aikuissosiaalityön asumispalvelut, liikkumista tukevat palve-
lut, kotipalvelu)

Päihdehuolto

Toimeentulotuki ja sosiaalinen luototus (toimeentulotuki, sosiaalinen luototus)

Maahanmuuttajapalvelut

Rikos- ja riita-asioiden sovittelupalvelut

Omaishoidon tuki

Lapsiperheiden tukipalvelut (kasvatus- ja perheneuvonta, kotipalvelu)

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 tie-
toturvallisuutta ei pystytä takaamaan.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue – Konsernipalvelut
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PYYNNÖN ESITTÄJÄ

Etunimet Sukunimi (myös entiset) Henkilötunnus

Osoite Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin Sähköposti

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Paikka ja päiväys Pyynnön esittäjän allekirjoitus

Pyynnön esittäjän nimenselvennys

VIRANOMAINEN TÄYTTÄÄ

Pyytäjän henkilöllisyys tarkistettu: passi ajokortti kuvallinen henkilökortti

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

kyllä

Paikka ja päiväys Henkilöllisyyden tarkastajan allekirjoitus

Henkilöllisyyden tarkastajan nimenselvennys

Virka-asema

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue – Konsernipalvelut
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Näin tarkistat henkilötietosi

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. Tällai-
nen henkilö on esimerkiksi lapsen laillinen huoltaja, jonka tiedonsaantioikeutta ei ole rajoitettu. Kau-
punki tarkastaa huoltajuuden 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 tuomioistui-
men päätös lapsen huoltajuudesta.

Alle 18-vuotias voi kieltää tietojensa näyttämisen huoltajilleen, mikäli hän on kykenevä päättämään 
itseään koskevista asioista. Häntä myös informoidaan tarvittaessa huoltajan tai muun henkilön teke-
mästä 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.

Jos pyyntöäsi ei voida toteuttaa, saat siitä ilmoituksen viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta. Ilmoituksessa kerrotaan syyt pyynnöstä kieltäytymiseen sekä valitusmahdolli-
suudesta valvontaviranomaiselle. Ilmoituksessa kerrotaan myös, jos käytössäsi on muita  oikeussuo-
jakeinoja.

Lomakkeen täyttö 

Valitse lomakkeesta ne palvelut, joiden osalta haluat tarkistaa tiedot. Mitä tarkemmin rajaat pyyntöä-
si, sitä nopeammin tiedot voidaan toimittaa. Kun olet täyttänyt lomakkeen, se tulee toimittaa Van-
taa-infon toimipisteisiin. 

Huomioithan, että lomake on palautettava henkilökohtaisen käynnin yhteydessä, jotta henkilöl-
lisyytesi 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.

Vantaa-info:

Korso     Myyrmäki    Tikkurila 
Lumo, Urpiaisentie 14   Myyrmäkitalo, Paalutori 3  Dixi, Ratatie 11, 2. krs 
01450 Vantaa    01600 Vantaa    01300 Vantaa 
Avoinna ma-to 9–17, pe 8–13  ma-to 7.45–18.45, pe 7.45–16  ma-to 7.45–19, pe 7.45–15.30

Kerava:

Sampolan palvelukeskus       Keravan terveyskeskus  
Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala     Metsolantie 2 
Kirjaamo Kultasepänkatu 7       04200 Kerava 
04250 Kerava

Huom! Vantaa-infon poikkeukselliset aukioloajat voit tarkistaa osoitteesta www.vakehyva.fi (linkin toi-
mivuus tarkistettu 27.12.2022) tai Vantaa-infojen yhteisestä puhelinnumerosta 09 8392 2133
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