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EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen sosiaalihuollon 

asiakasrekisteritietojen tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja 

käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy 

henkilötietoihin sekä muut EU 2016/679 tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaiset tiedot. 

Tarkastusoikeus voidaan toteuttaa antamalla asiakkaalle tilaisuus tutustua asiakasasiakirjoihin 

sosiaalihuollon ammattihenkilön läsnä ollessa. Asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon 

ammattihenkilön selvitys häntä itseään tai hänen huollossaan (ml tiedonsaantioikeus) olevaa lasta 

koskevista sosiaalihuollon asiakirjoista. Tarkastusoikeus voidaan toteuttaa myös luovuttamalla kopio 

asiakirjoista. Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö esitetään henkilökohtaisesti tai kirjallinen pyyntö 

lähetetään omakätisesti allekirjoitettuna tai sitä vastaavalla tavalla varmennettuna. 

Jos lapsen vanhemmat ovat eronneet tai asuvat eri osoitteissa, on lapsensa tietoja pyytävän 

etävanhemman annettava selvitys (esim. sosiaalihuollon tai käräjäoikeuden päätös) oikeudesta 

saada lapsensa asiakastiedot. Mikäli selvitystä ei ole toimitettu yhden kuukauden sisällä pyynnön 

päiväyksestä, asian käsittely raukeaa sosiaalipalveluissa. Tarkastusoikeus on maksuton, jos tietoja 

pyydetään vain kerran vuodessa. Maksu peritään voimassa olevan hinnaston mukaisesti, mikäli 

samoja tietoja pyydetään useamman kerran samana vuonna. 

Alaikäisellä on ottaen huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu painavasta syystä 

oikeus kieltää antamasta itseään koskevia tietoja lailliselle edustajalleen, ellei se ole selvästi 

alaikäisen edun vastaista. Kiellon kohteena olevien tietojen osalta tarkastusoikeus on ainoastaan 

alaikäisellä itsellään. 

Mikäli tietoja ei luovuteta tai luovutetaan vain osittain, ratkaisusta tehdään valituskelpoinen 

viranhaltijapäätös Julkisuuslain 14 §:n mukaisesti. Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä 

rekisteröidyn pyynnön perusteella rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään 

kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava 

mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. 

Asiakastietoja koskevien rekisteritietojen tarkastuspyyntö lomake lähetetään kirjepostina ao. 

osoitteella, koska yksityisyyden suojan takaamiseksi lomaketta ei voi palauttaa sähköpostilla. 
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Vastaanotettu      /     /20 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen sosiaalihuollon asiakastietorekisterin 

tarkastuspyyntö 

Tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 15 artikla 

Pyydän saada tietää, mitä tietoja minusta on talletettu ylläpitämäänne asiakastietorekisteriin. 

Pyyntö koskee seuraavaa sosiaalihuollon yksikköä tai palvelutehtävää:  

Haluan tarkastaa 

 kaikki tietoni 

 lapseni tiedot, nimi ja henkilötunnus 

 alla mainitut yksilöidyt ajanjaksoa  koskevat tiedot 

 Haluan tiedot kopioina 

 Haluan tarkastaa tiedot sosiaalihuollon koulutuksen saaneen henkilön läsnä ollessa 

Nimi Henkilötunnus 

Paikka ja aika 

 /  /20 

Allekirjoitus 

Osoite: 

Puhelinnumero: 

Päätöksentekijä täyttää, kun päätös on myönteinen (kielteisestä päätöksestä tehdään 

viranhaltijapäätös) 

 Asiakas saa tarkastaa pyydetyt tiedot. Tiedot luovutetaan kopioina. 

 Pyytäjä tutustuu asiakirjoihin  läsnä ollessa 

Paikka ja aika 

 /  /20 

Allekirjoitus 

Tehtävänimike Nimenselvennys 
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