
JULKISUUSLAIN MUKAINEN TIETOPYYNTÖ 

Pyyntö 

Pyydettävät 
tiedot: 

Eurajoen kunta vastaa viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 
mukaisiin tietopyyntöihin viipymättä, viimeistään kahden viikon kuluessa. 

Oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta (9 §) 
Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on 
julkinen. 

Tiedonsaanti salassa pidettävästä asiakirjasta (10 §) 
Salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä 
saa antaa tiedon vain, jos niin erikseen tässä laissa säädetään. 
Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava 
asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa 
pidettävä osa tule tietoon. 

Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin (11 §) 
Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvolli-
suutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsitte-
levältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen 
asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa 
käsittelyyn. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Haluan tiedot ajanjaksolta ____/____20____ - _____/____20____ 

____    Tutustun tietoihin henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 

____    Haluan tiedot kopiona / tulosteena. 

Pyynnön 
esittäjä 

Nimi 

Henkilötunnus / henkilötunnukset (salassa pidettävät tiedot) 

Osoite 

Puhelin / sähköpostiosoite 

Päiväys ja 
allekirjoitus 

Paikka ja aika 

Allekirjoitus 

Eurajoen kunta / Kirjaamo 
Kalliotie 5 
27100 Eurajoki 



 
 
 
 
 
 
Tällä lomakkeella voi tehdä julkisuuslain mukaisen tietopyynnön Eurajoen kunnalle. 
 
Pyydämme yksilöimään tietopyynnön kohteena olevan asiakirjan mahdollisimman tar-
kasti. Julkisuuslain mukaan tiedon pyytäjän ei tarvitse selvittää henkilöllisyyttään eikä 
perustella pyyntöään, ellei tämä ole tarpeen viranomaiselle säädetyn harkintavallan 
käyttämiseksi tai sen selvittämiseksi, onko pyytäjällä oikeus saada tieto asiakirjan si-
sällöstä. 
 
Tietopyynnöt pyritään käsittelemään viivytyksettä, ja kuitenkin viimeistään kahden vii-
kon kuluessa pyynnön saapumisesta. Laajempiin hakuihin varataan 30 päivän käsitte-
lyaika. 
 
Pyydettäessä saada tieto salassa pidettävästä asiakirjasta taikka viranomaisen henki-
lörekisteristä tai muusta asiakirjasta, josta tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyk-
sin, tiedon pyytäjän on, jollei erikseen toisin säädetä, ilmoitettava tietojen käyttötarkoi-
tus sekä muut tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat 
sekä tarvittaessa tiedot siitä, miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää. 
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