
 
TARKASTUSOIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 
MUU VAATIMUS 
KIRJALLINEN TODISTUS 
 
Henkilötunnus (tai syntymäaika, -paikka) 

      
Katuosoite, postitoimipaikka, postinumero ja puhelinnumero 

      
Sukunimi (myös entinen sukunimi) 

      
Etunimet (myös entinen etunimi) 

      
Pyydän itseäni koskevat tiedot Rajavartiolaitokselta seuraavista rekistereistä (pyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti henkilöllisyys todentaen 
rajavartioviranomaisen luona): 

 Rajavartiotoiminnan rekisteri 

 Meripelastusrekisteri 

 Ulkomaalaisrekisteri 

 Muu Rajavartiolaitoksen henkilörekisteri: ______________________________________  

 En ole aikaisemmin käyttänyt 
tarkastusoikeutta tähän rekisteriin 

   Olen aikaisemmin tarkastanut tiedot tästä rekisteristä 

Tarkastusoikeuden rajoitukset 
 
Tietosuojalain 34 §:n mukaan rekisteröidyllä ei ole 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. 
 
Jos vain osa rekisteröityä koskevista tiedoista on sellaisia, että ne 1 momentin mukaan jäävät tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa tarkoitetun 
oikeuden ulkopuolelle, rekisteröidyllä on oikeus saada tietää muut häntä koskevat tiedot. 
 
Rekisteröidylle on ilmoitettava rajoituksen syyt, ellei tämä vaaranna rajoituksen tarkoitusta. 
 
Jos rekisteröidyllä ei ole oikeutta tutustua hänestä kerättyihin tietoihin, tietosuoja-asetuksen 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
annettava tietosuojavastaavalle pyynnöstä. 
 
Rikosasioiden tietosuojalain 28 §:n mukaan rekisteröidyn oikeuksia voidaan rajoittaa, jos se rekisteröidyn oikeudet huomioon ottaen on 
oikeasuhtaista ja välttämätöntä: 
1) rikosten ennalta estämiselle, paljastamiselle, selvittämiselle tai rikoksiin liittyville syytetoimille taikka rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanolle aiheutuvan haitan välttämiseksi; 
2) viranomaisen muun tutkinnan, selvityksen tai vastaavan menettelyn turvaamiseksi; 
3) yleisen turvallisuuden suojelemiseksi; 
4) kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi; tai 
5) muiden henkilöiden oikeuksien suojelemiseksi. 
 
Rikosasiain tietosuojalain 24 §:n mukaan rekisteröidyn tarkastusoikeutta voidaan kokonaan tai osittain lykätä tai rajoittaa tai se voidaan evätä 
siltä osin, kuin se on välttämätöntä 28 §:ssä mainituilla perusteilla. 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. 
 
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle tämän oikeudesta tehdä toimenpidepyyntö tietosuojavaltuutetulle tarkastusoikeuden 
lykkäämisen, rajoittamisen tai epäämisen johdosta sekä oikeudesta käyttää tarkastusoikeutta rikosasioiden tietosuojalain 29 §:n mukaisesti 
tietosuojavaltuutetun välityksellä. Rekisteröidyllä on vastaava oikeus myös tietosuojalain 34 §:n perusteella. 
 
Rajavartiolaitoksen henkilötietolain 51 §:n mukaan tarkastusoikeutta ei ole myöskään Rajavartiolaitoksen henkilötietolain 12 §:ssä 
tarkoitettuihin tietolähdetietoihin eikä 8–11 §:ssä tarkoitettuihin rikosten selvittämiseksi sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitämiseksi, rikosten ennalta estämiseksi ja paljastamiseksi tarkoitettuihin henkilötietoihin sisältyviin Rajavartiolaitoksen taktisia ja teknisiä 
menetelmiä koskeviin tietoihin, havainto- tai tietolähdetietoihin tai tekniseen tutkintaan käytettäviin tietoihin. 
 
Tietosuojalain 21 §:n ja rikosasioiden tietosuojalain 29 ja 56 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietosuojavaltuutettua tarkastamaan 
henkilötietojen ja niiden käsittelyn lainmukaisuus. 

 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800, 00521 Helsinki 
Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja@om.fi 
https://tietosuoja.fi/tietosuojavaltuutetun-toimisto 
 

mailto:tietosuoja@om.fi


 
 
 
Muu vaatimus: 

 Henkilötietojen oikaisu 

 Henkilötietojen täydentäminen 

 Henkilötietojen poistaminen 

Perustelut: 
 
Päiväys (paikka ja aika) 

      
Allekirjoitus 

 
 

VIRANOMAISEN MERKINTÖJÄ 

 Henkilöllisyys todistettu 

Asiakirja: __________________ 
 

Paikka, aika ja allekirjoitus 

 
Nimen selvennys: 

ASIAN RATKAISUTIEDOT 

TARKASTUSOIKEUS 
 Tarkastusoikeutta ei ole rajoitettu 
 Tarkastusoikeutta on: 

  Lykätty (jos ei vastata 1 kk:n aikana) 
  Rajoitettu 
  Evätty (henkilöllisyys epäselvä) 

Perustelut (harkinnanvaraisesti asianosaisjulkinen): 
 

Tulosteen sivujen lukumäärä 

      

Tietojen hakijan nimi, virka-asema ja nimen selvennys 

      
Rekisteristä kyselypäivä 

      
 Toimenpide on maksuton 
 Toimenpiteestä peritään maksu (pyynnön perusteettomuus/kohtuuttomuus) 

Perusteet maksullisuudelle: 

 
Korvauksen euromäärä 
 
MUU VAATIMUS 

  Vaatimus on hyväksytty 
  Vaatimus on hyväksytty osin 
  Vaatimus on hylätty 

Perustelut (harkinnanvaraisesti asianosaisjulkinen): 
 
 
Päiväys 

      
Päätöksentekijän nimi 

 
Virka-asema 

      
Nimen selvennys 

      
TOIMENPIDEPYYNTÖ TIETOSUOJAVALTUUTETULLE 

  Pyydän tietosuojavaltuutettua tarkastamaan henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden 
 
Pyynnön yksilöinti: 
 
Päiväys 

      
Pyynnön esittäjän nimi ja allekirjoitus 

      
Virka-asema 

      
Pyynnön vastaanottajan nimi ja allekirjoitus 

 
 


