
HUITTISTEN KAUPUNKI 

TERVEYSKESKUS 

POTILASREKISTERITIETOJEN TARKASTUSPYYNTÖOHJE 

Potilaalla/asiakkaalla on henkilötietolain (26 §) perusteella oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on 
tallennettu potilasrekisteriin, ellei tiedon saannista ole vaaraa hänen terveydelleen tai hoidolleen tai jonkun 
muun oikeuksille. Tietojen tarkastus on henkilökohtainen oikeus, ainoastaan potilas itse (alaikäisen kohdalla 
huoltaja, jos alaikäinen ei sitä kiellä) voi tarkastaa tietonsa, ei esim. omainen. Tiedon luovuttamisesta vastaa 
lain mukaan lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö. Tarkastuspyyntö on esitettävä 
rekisterinpitäjälle joko henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. 
Mikäli tarkastuspyyntö evätään, siitä tulee antaa henkilötietolain 28 §:n mukainen kieltäytymistodistus. Tiedot 
tulee saada ilman aiheetonta viivytystä.  

Tarkastuspyynnön toteuttaminen  

Tarkastuspyyntö esitetään henkilökohtaisesti terveydenhuollon toimintayksikössä tai omakätisesti 
allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntö osoitetaan ylilääkärille, 
joka huolehtii tietojen hankkimisesta. Pyynnön voi tehdä valmiilla lomakkeella tai vapaamuotoisesti. 

 
Tietojen tarkastaminen tapahtuu ensisijaisesti henkilökohtaisen käynnin yhteydessä, jota varten varataan 
erillinen aika. Potilaalla on oikeus halutessaan saada pyytämässään laajuudessa kopioina ilman henkilökohtaista 
käyntiä terveydenhuollon toimintayksikössä. 

Kirjallinen tarkastuspyyntö lähetetään osoitteella: 

Huittisten terveyskeskus 
Ylilääkäri 
Risto Rytin katu 53 
32700  HUITTINEN 

Potilas/asiakas voi saada tiedot maksutta kerran vuodessa, sen jälkeen voidaan periä kopiointikulut. Kopiot voi 
noutaa itse tai ne voidaan toimittaa postitse kotiin. Tiedot pyritään antamaan mahdollisimman pian. 
Kiireellisessä tapauksessa lomakkeessa on hyvä mainita päivä, jolloin kopiota viimeistään tarvitsee. Kopioita ei 
siis yleensä voida antaa heti mukaan.  

Tarkastuspyynnön tulee sisältää: 

 potilaan/asiakkaan nimi ja muut yksilöintitiedot 
 yhteystiedot, mihin kopiot lähetetään 
 omakätinen allekirjoitus 
 erittely, mitä tietoja tarvitsee, miltä ajanjaksolta 

 

Jos huoltaja pyytää nuoren potilastietoja, siinä tulisi olla myös nuoren oma allekirjoitus, koska hänellä on myös 
mahdollisuus kieltää tietojensa luovuttaminen huoltajalle. ( Jos alaikäinen potilas/asiakas ikäänsä ja 
kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja 
hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalle.) 
 
Mikäli tarkastusoikeus evätään, rekisterinpitäjän tulee antaa tästä henkilötietolain 28 §:n mukainen 
kieltäytymistodistus. Tarkastusoikeuden epäämisenä pidetään sitä, että rekisterinpitäjä ei ole kolmen 
kuukauden kuluessa antanut kirjallista vastausta rekisteröidylle (HetiL 28 §). 
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Kirjallinen tarkastuspyyntö lähetetään osoitteella: 
Huittisten terveyskeskus 
Ylilääkäri 
Risto Rytin katu 53 
32700  HUITTINEN 

HAKIJA TÄYTTÄÄ 
Pyydän saada tietää, mitä minusta/huollossani olevista lapsista on tallennettu ylläpitämäänne potilasrekisteriin. 

Kenestä tietoja pyydetään 
Nimi   

Henkilötunnus   

Miltä ajalta tietoja pyydetään  

Määrittele tarkasti mitä tietoja pyydetään (esim. terveysasema, neuvola, vuodeosasto, hammashuolto jne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tarkastusoikeuden toteutus: 

  Suullisesti, varaan ajan tutustumiseen ylilääkärille (02) 5603 300 
  Haluan tiedot kopioina/tulosteena alla  (vain jos kirjallinen allekirjoitus) 

 

Pyytäjän tiedot ja allekirjoitus 
Pvm   

Nimi   

Henkilötunnus   

Osoite   

Puhelinnumero   

Allekirjoitus ja nimenselvennös   
 
 

 
Ylilääkärin merkinnät 

 Pyyntö hyväksytty 
 Pyyntö hylätty (erillinen kirjallinen ilmoitus) 
 Pyydän potilasta varaamaan ajan asiakirjoihin tutustumista varten 
 Allekirjoitettu pyyntö puuttuu, pyytäjä noutaa tiedot terveysasemalta, pyytäjän on todistettava henkilöllisyytensä 

 
Ylilääkärin allekirjoitus ja nimenselvennös 

 
 Tietojen luovuttaja on tarkistanut pyytäjän henkilöllisyyden 

Tiedot luovutettu pvm 

Luovuttajan allekirjoitus ja nimenselvennös 
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