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Pyydän kopiot opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelujen asiakirjoista. 
 
Asiakirjat annetaan pääsääntöisesti vain yhden kerran kyseiseltä ajanjaksolta. 

Haluan tiedot – väliseltä ajalta olevista asiakirjoista 

Haluan tiedot seuraavista yksiköistä: 

Kuraattoripalvelut Psykologipalvelut

Päiväkoti / esiopetusyksikkö / koulu / oppilaitos: 

Perustelut, mihin pyydettyjä tietoja käytetään (julkisuuslaki 13§):

Lapsen / oppilaan / opiskelijan nimi Henkilötunnus

Pyytäjän nimi ja asema

Osoite Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Päiväys Allekirjoitus

Nimenselvennys

LÄHETÄ ALLEKIRJOITETTU LOMAKE OSOITTEESEEN:  
  
kirjaamo@vantaa.fi tai postiosoitteeseen  
Vantaan kaupunki 
Kirjaamo 
PL 1100 
01030 Vantaan kaupunki 
 

Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä 
viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. 
 
Pyydettäessä saada tieto salassa pidettävästä asiakirjasta taikka viranomaisen henkilörekisteristä tai muusta asiakirjasta, josta tieto voidaan luovuttaa vain 
tietyin edellytyksin, tiedon pyytäjän on, jollei erikseen toisin säädetä, ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus sekä muut tietojen luovuttamisen edellytysten 
selvittämiseksi tarpeelliset seikat sekä tarvittaessa tiedot siitä, miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää. 
 
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 11 ja 13 § 2 mom
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