Rovaniemen kaupunki

Julkisuuslainmukainen tietopyyntö

Lomake lähetetään postitse Rovaniemi kaupunki/ Kirjaamo PL 8216 , 96100 Rovaniemi tai toimitetaan
Palvelupiste Osviitta, Kauppakeskus Rinteenkulma, Koskikatu 25, 2 krs
Jos lähetät sähköisesti, käytä turvasähköpostia https://turvaposti.rovaniemi.fi ja lähetä osoitteeseen
kirjaamo@rovaniemi.fi
Pyyntöön vastataan viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa.

Rastita millä perusteella teet tietopyynnön

ASIANOSAISEN OIKEUS TIEDONSAANTIIN 11§ Hakijalla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on
oikeus saada asiaa käsittelevästä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on
voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.
OIKEUS TIETOIHIN 12 § Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista
11 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä.

Valitse palveluala ja nimeä palveluyksikkö :
Koulupalvelut / koulun nimi:
Varhaiskasvatuspalvelut/ päiväkodin nimi:
Perhe- ja sosiaalipalvelut:
palveluohjaus ja kiireellisen sosiaalityön palvelut
sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen
palvelut(sis. maahanmuuttajasosiaalityön palvelut)
erityisryhmien asumispalvelut
lastensuojelu
perheneuvola
perheoikeudelliset palvelut (lastenvalvoja)
perhesosiaalityö (lapsiperheiden sosiaalityö,
vammaissosiaalityö
terveysneuvonta (neuvola, koulu- ja
perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu)
opiskeluterveydenhuolto)
Ikäihmisten palvelut:
kotiin annettavat palvelut
palveluohjaus ja ikäosaamiskeskus
sairaalapalvelut
ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen
Terveyspalvelut:
avovastaanotto
hammashuolto
kuntoutus
Elinvoimapalvelut:
elinkeino- ja työllisyyspalvelut
tekniset palvelut
ympäristövalvonta
Vapaa-ajan palvelut:
kulttuuripalvelut
nuorisopalvelut
liikuntapalvelut
Hallinto- ja tukipalvelut:
henkilöstöpalvelut
toimielinten luottamushenkilöpalvelut

Lisätietoja :Tietosuojaselosteet

Ohje tietopyynnön tarkentamiseen

Henkilötiedot
(kenen tietoja
pyyntö koskee)

Sukunimi, Etunimet

Henkilötunnus

Osoite

Puh:

Tietojen pyytäjä (jos
muu kuin
henkilö jonka
tietoja pyydetään)

Sukunimi, Etunimet

Henkilötunnus

Osoite

Puh:

Pyytäjän suhde
henkilöön, jonka
tietoja pyyntö
koskee (valtuutus
kohta täytettävä)

omainen (esim. puoliso, tytär/poika)
huoltaja (isä/äiti)
henkilön nimeämä edustaja
muu, mikä?

Tietojen pyytäjän
asianosaisuusasema
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Mitä tietoja
pyydetään?

Pyydettävät tiedot:

Miltä ajalta?

Aika, jolta em. tiedot halutaan:

Haluan

tutustua tietoon henkilökohtaisesti paikan päällä
tiedot noutaa myöhemmin sovitulla tavalla palvelupisteestä
tiedot lähetettävän postitse kirjattuna kirjeenä: tietojen toimitusosoite on:

Perustelu ja
käyttötarkoitus mihin
pyydettyjä
tietoja käytetään.
Luovutuksen saaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.
Tietojen suojauksen
järjestäminen
Päiväys ja tietojen
pyytäjän allekirjoitus

Täysivaltaisen henkilön valtuutus tietojen pyytämiseen
Valtuutus

Valtuutan alla mainitun henkilön pyytämään yllä mainitut tiedot;
Henkilön nimi:
Henkilötunnus:

Päiväys
Valtuuttajan
allekirjoitus ja
nimenselvennys

Tyhjennä
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Tulosta

