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Tarkastuspyynnön esittäjä
Henkilötunnus (tai syntymäaika ja -paikka)
Sukunimi (myös entinen sukunimi)

Etunimet (myös entiset etunimet)

Katuosoite

Postinumero

Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Pyydettävät tiedot

Yksilöi omien tietojesi tarkastuspyyntö alle. Pyynnöstä on käytävä riittävällä tarkkuudella ilmi,
mihin käsittelytarkoitukseen, tietojärjestelmään, henkilörekisteriin tai sen osaan pyyntö on
kohdistettu. Puutteellisesti yksilöityä tarkastuspyyntöä ei toteuteta.
Pyydän poliisilta alle yksilöidyt, itseäni koskevat henkilötiedot:
Tutkinta- ja valvontatehtävät
Poliisiasiain tietojärjestelmä
(PATJA)
Poliisin muut lakisääteiset tehtävät

Tuntomerkkirekisteri
(Vitja-RETU)

Liikennevalvontajärjestelmä
(LVS)

Asetietojärjestelmä (LUHTI-ASE)

Henkilökortti- ja passirekisteri (Heko-Passi)

Yksityisen turvallisuusalan lupa-asioiden hallinta- ja
valvontajärjestelmä (TURVA)

Rahankeräys-, bingo- ja tavara-arpajaislupa -asioiden
hallinta- ja valvontajärjestelmä (RABITA)

Liikennevirhemaksuasioiden käsittelyjärjestelmä (Liike)
Poliisin muut henkilörekisterit
Schengenin tietojärjestelmän kansallinen järjestelmä

Hätäkeskustietojärjestelmä (poliisin tietojen osalta)

Ulkomaalaisrekisteri (poliisin tietojen osalta)

Poliisin hallinnollisen asiankäsittelyn asianhallinta-,
päätöksenteko- ja arkistointijärjestelmä (Acta)

Poliisin muu henkilörekisteri (yksilöi käsittelytarkoitus, tietojärjestelmä, henkilörekisteri tai sen osa):
Yksilöimättömiä pyyntöjä ei toteuteta.
En ole aikaisemmin käyttänyt tarkastusoikeutta
tähän rekisteriin

Olen aikaisemmin tarkastanut
tiedot tästä rekisteristä, pvm:

Pyydän tiedot tarkastettavaksi kirjallisesti:

Haluan käydä tarkastamassa tiedot seuraavassa poliisin toimipaikassa:
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Tarkastusoikeus
Jokaisella on lähtökohtaisesti oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto siitä, käsitelläänkö häntä koskevia
henkilötietoja ja jos kyseisiä tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus pyynnöstä saada
rekisterinpitäjältä yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa ja rikosasioiden tietosuojalain 23 §:ssä
mainitut tiedot. Tarkastusoikeus koskee rekisteröityä itseään koskevia tietoja. Rekisteröidyllä voi olla
mukanaan avustaja.
Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (616/2019, poliisin henkilötietolaki) 41 §:n 2
momentin mukaan rekisteröidyn on tarkastusoikeutta käyttäessään esitettävä tätä tarkoittava pyyntö
henkilökohtaisesti poliisilaitoksessa tai rekisterinpitäjän luona ja todistettava henkilöllisyytensä.
Jos tietojen tarkastuspyyntö kohdistetaan poliisin muuhun kuin edellä mainittuihin rekistereihin,
tietojen pyytäjän on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat. Rekisteröidyn
on tarkastusoikeutta käyttäessään esitettävä luotettava selvitys henkilöllisyydestään. Mikäli
rekisterinpitäjä ei voi varmistua rekisteröidyn henkilöllisyydestä, rekisterinpitäjä voi pyytää
toimittamaan lisätiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn henkilöllisyyden vahvistamiseksi. Oikeus
saada jäljennös tiedoista ei saa vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.
Tarkastusoikeuden rajoitukset
Rekisteröidyllä ei ole yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa tarkoitettua oikeutta tutustua hänestä
kerättyihin tietoihin, jos
1. tiedon antaminen saattaisi vahingoittaa kansallista turvallisuutta, puolustusta tai yleistä
järjestystä ja turvallisuutta taikka haitata rikosten ehkäisemistä tai selvittämistä
2. tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle
taikka rekisteröidyn tai jonkun muun oikeuksille tai
3. henkilötietoja käytetään valvonta- ja tarkastustehtävissä ja tiedon antamatta jättäminen on
välttämätöntä Suomen tai Euroopan unionin tärkeän taloudellisen tai rahoituksellisen edun
turvaamiseksi.
Lisäksi rekisteröidyn tarkastusoikeutta voidaan rajoittaa, jos se rekisteröidyn oikeudet huomioon
ottaen on oikea-suhtaista ja välttämätöntä
4. rikosten ennalta estämiselle, paljastamiselle, selvittämiselle tai rikoksiin liittyville syytetoimille
taikka rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanolle aiheutuvan haitan välttämiseksi
5. viranomaisen muun tutkinnan, selvityksen tai vastaavan menettelyn turvaamiseksi
6. yleisen turvallisuuden suojelemiseksi
7. kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi tai
8. muiden henkilöiden oikeuksien suojelemiseksi.
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Jos rekisteröidyn tarkastusoikeutta lykätään, rajoitetaan tai se evätään, rekisterinpitäjän on ilman
aiheetonta viivytystä ilmoitettava siitä rekisteröidylle kirjallisella todistuksella. Myös lykkäämisen,
rajoittamisen ja epäämisen perustelut on ilmoitettava, paitsi jos niiden ilmoittaminen vaarantaisi
epäämisen tai rajoittamisen tarkoituksen. Tarkastusoikeuden epäämisenä pidetään myös sitä, että
rekisterinpitäjä ei ole kolmen kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä antanut kirjallista vastausta
rekisteröidylle.
Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen tietosuojavaltuutetun välityksellä
Rekisteröidyllä itsellään ei ole tarkastusoikeutta tietolähdetietoihin, Schengenin tietojärjestelmän
salaista tarkkailua ja erityistarkastuksia koskeviin henkilötietoihin, poliisin henkilötietolain 5 - 8 §:ssä
tarkoitettuihin henkilötietoihin sisältyviin poliisin taktisia ja teknisiä menetelmiä koskeviin tietoihin,
havainto- tai tietolähdetietoihin tai tekniseen tutkintaan käytettäviin tietoihin eikä henkilötietoihin,
jotka on saatu poliisilain 5 luvun ja pakkokeinolain 10 luvun mukaisia tiedonhankintamenetelmiä
käyttäen sekä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 157 §:n nojalla.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietosuojavaltuutettua tarkastamaan henkilötietojen ja niiden
käsittelyn lainmukaisuus, jos rikosasioiden tietosuojalain tai muun lain nojalla rekisteröidyn
tarkastusoikeutta on lykätty, rajoitettu tai evätty. Pyyntö on esitettävä henkilökohtaisesti
tietosuojavaltuutetun toimistolle, rekisterinpitäjälle (Poliisihallitus) tai poliisilaitokselle ja pyytäjän on
todistettava henkilöllisyytensä.
Rekisteröidyn oikeuksien käytön ja toimenpiteiden maksuttomuus
Rekisteröidylle yleisen tietosuoja-asetuksen tai rikosasioiden tietosuojalain perusteella annettavat
ilmoitukset ja tiedot sekä rekisteröidyn tekemien pyyntöjen käsitteleminen ovat rekisteröidylle
lähtökohtaisesti maksuttomia. Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat kuitenkin niiden toistuvuudesta tai
muusta syystä ilmeisen kohtuuttomia tai perusteettomia, rekisterinpitäjä voi kuitenkin periä
toimenpiteestä maksun. Maksun määrän perusteista säädetään valtion maksuperustelaissa
(150/1992).
Jos rekisterinpitäjä on perinyt edellä mainituilla perusteilla maksun, sen on tarvittaessa osoitettava
pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.

Allekirjoitus
Päiväys, paikka ja allekirjoitus (tarkastuspyynnön esittäjä)

Täytä lomake huolellisesti. Puutteelliset tiedot hidastavat asian käsittelyä.
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Viranomaisen merkintöjä
Pyynnön vastaanottaminen
Henkilöllisyys todistettu
Ajokortilla

Henkilökortilla

Passilla (Ainoa Suomen ulkopuolella hyväksytty tunnistamistapa)

Tunnistusasiakirjan numero

Tunnistaja

Tunnistuksen lisätiedot

Päiväys ja paikka

Allekirjoitus ja nimenselvennys (viranomainen)

Tietojen antaminen tarkastettavaksi
Henkilöllisyys todistettu

Tiedot näytettiin

Tiedot annettiin pyynnöstä kirjallisena

Tarkastusoikeus evätty, peruste:
Ei todistanut henkilöllisyyttään
Muu peruste, mikä:

Tarkastusoikeuden käytöstä on peritty korvaus, koska pyynnöt ovat toistuvuudesta tai muusta syystä ilmeisen
kohtuuttomia tai perusteettomia. Rekisteröidylle on annettu tieto kirjallisesti pyynnön perusteettomuudesta tai
kohtuuttomuudesta.

Allekirjoitus
Päiväys ja paikka

Allekirjoitus, nimenselvennys ja virkanimike

Asian saattaminen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi

Tarkastusoikeuteen liittyvän viranomaisen kielteisen päätöksen voi saattaa
tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Yhteystiedot:
Postiosoite:
Käyntiosoite:
PL 800
Lintulahdenkuja 4
00531 Helsinki
00530 Helsinki
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Vaihde:
029 566 6700

Sähköposti ja kotisivut:
tietosuoja@om.fi
http://www.tietosuoja.fi
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