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Ohje asiakkaalle/potilaalle pyyntölomakkeen valintaan 
 
Voit tarkistaa potilastietosi myös itse Omakanta – palvelun kautta www.omakanta.fi (ei koske 
sosiaalihuollon asiakastietoja) 
 

Henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö 
 kun haluan tarkastaa, mitä itsestäni tai huollossani olevasta lapsesta on kirjoitettu rekisteriin 
 
Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään tai huollossaan olevaa lasta koskevat tiedot, jos tiedot on talletettu 
henkilörekisteriin ja ne koskevat tietojen pyytäjää tai hänen huollossaan olevaa lasta.  
 
Henkilötietolain mukainen rekisteritietojen tarkastuspyyntö on tarkoitettu laajamittaiseen rekisterin tarkastukseen. 
 
Tarkastusoikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti. Henkilön on esitettävä tätä koskeva, allekirjoitettu tarkas-
tus-oikeuden käyttämistä koskevan pyynnön sisältävä asiakirja taikka esittää pyyntö henkilökohtaisesti rekisterin-
pitäjän luona. Pyyntöä ei voi tehdä puhelimitse eikä esim. asianajajan tai muun asiamiehen välityksellä, asiak-
kaan/potilaan edunvalvojaa lukuun ottamatta. Edunvalvojalla on oikeus tarkastaa päämiehensä tiedot hänen puo-
lestaan, mikäli tarkastusoikeuden käyttö sisältyy edunvalvojalle annettuun määräykseen. Jos määräys esim. kos-
kee vain taloudellisten asioiden hoitoa, edunvalvoja ei tällaisen määräyksen perusteella voi tarkastaa päämie-
hensä potilastietoja vaan päämies tarkastaa ne itse. Pyynnön voi lähettää myös sähköpostitse. Tämä ei ole kui-
tenkaan suositeltavaa, sillä tällöin tietosuoja saattaa vaarantua. Sähköpostitse lähetettäessä, pyyntö on allekir-
joitettava ja skannattava sähköpostin liitteeksi. Asiakirjoja luovutettaessa vastaanottajan henkilöllisyys tarkas-
tetaan aina. 
 
Lomake:  Rekisteritietojen tarkastuspyyntö, asiakastiedot 

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö, potilastiedot 
 

Pyyntö lähetetään Turun kaupungin hyvinvointitoimialan kirjaamoon, PL 670, 20101 Turku. 
 
Peruste: Henkilötietolaki (523/1999); 26 §. 
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia 
tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. 
 

Tietoja potilas/asiakasrekisteristä voidaan pyytää myös julkisuuslain mukaisella tietopyyntölomakkeella 
(kts.alla) kirjallisesti tai suullisesti (esimerkiksi tiettyä sairautta koskevat tiedot). 
 

Julkisuuslain mukainen tiedonsaantioikeus 
 kun haluan saada itseäni koskevan, viranomaisen asiakirjassa olevan tiedon 
 
Julkisuuslain 12 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevasta asiakirjasta, ellei laissa 
ole säädetty rajoitusta tiedon antamiselle (JulkL 11 § 3 mom. esim. vireillä oleva oikeudenkäynti). Terveydenhuol-
lossa julkisuuslain mukaisia tietopyyntöjä voivat olla esimerkiksi sairautta koskeva kopioiden pyytäminen, la-
boratoriotulosten, lääkärilausunnon tai hoitoyhteenvedon pyytäminen jne. ja sosiaalihuollossa esimer-
kiksi kopion pyytäminen asiakassuunnitelmasta, asiakaskertomuksesta tms. asiakirjasta. Näitä tietoja voi 
pyytää myös henkilökohtaisen käynnin yhteydessä suullisesti siitä yksiköstä, jossa kirjaus on tehty. Mer-
kintä luovutuksesta kirjataan potilas-/asiakastietojärjestelmään. Pyyntö voi olla vapaamuotoinen. 
 
Omaisille potilastietoja voi luovuttaa vain potilaan suostumuksella. Tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan 
syyn vuoksi hoidettavana olevan potilaan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen on annettava tieto potilaan 
henkilöstä ja hänen terveydentilastaan, jollei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi näin menettelemästä (PotL 13 
§ 3 mom.). 

http://www.omakanta.fi/
http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/rekisteritietojen_tarkastuspyynto_asiakastiedot_35.851_hyto.pdf
http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/rekisteritietojen_tarkastuspyynto_potilastiedot_35.861_hyto.pdf


     
Hyvinvointitoimiala Käyntiosoite Postiosoite Puh. +358 2 330 000 
 Kirjaamo PL 670 Faksi +358 2 2626 899 

Yliopistonkatu 30, 2. krs 20101 Turku www.turku.fi 

20100 Turku  hyvinvointitoimiala@turku.fi 

 

 
Lomake: Tietopyyntö 
 

Pyyntö lähetetään Turun kaupungin hyvinvointitoimialan kirjaamoon, PL 670, 20101 Turku. 
 
Peruste: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999); 12 §. 

 

Asianosaisen tietopyyntö 
 kun haluan saada itseäni koskevat tiedot toisen henkilön tiedoista/asiakirjoista  

 
Kun tietoja pyydetään asianosaisjulkisuutta koskevan säännöksen perusteella, on kirjallinen pyyntö perusteltava. 
Pyynnöstä on myös käytävä ilmi, mihin pyytäjän asianosaisasema perustuu. 
 
Peruste: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999); 11 §. 
Hakijalle, valittajalla tai muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsi-
telleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. 

 
Lomake: Asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskeva pyyntö 
 

Pyyntö lähetetään Turun kaupungin hyvinvointitoimialan kirjaamoon, PL 670, 20101 Turku. 
 

 
Henkilörekisteritietojen korjaamispyyntö 
 kun haluan pyytää korjattavaksi rekisterissä olevan virheellisen tiedon 

 
Henkilötietolain mukaan rekisteröidyllä on oikeus pyytää muuttamaan virheelliset tiedot pyytämällä niiden poistoa, 
lisäystä tai täydennystä. 

Lomake: Rekisteritietojen korjaamisvaatimus 

Korjaamispyyntöön ei ole velvoitetta suostua, tällöin kieltäytymisestä tulee antaa korjaamispyynnön 
tekijälle kirjallinen kieltäytymistodistus perusteluineen. 
 
Pyyntö lähetetään Turun kaupungin hyvinvointitoimialan kirjaamoon, PL 670, 20101 Turku 

Peruste: Henkilötietolaki (523/1999), 29 §. 
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä re-
kisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 

 

Tietopyyntö vainajan tiedoista 
 
Tietoja pyytävällä ei ole oikeutta saada nähtäväkseen rajoituksetta vainajan potilaskertomustietoja. Pyynnössä on 
aina mainittava tietojen käyttötarkoitus eli peruste tietojen luovutukselle. Vainajan elinaikaisia tietoja luovutetaan 
vain perustellusta syystä (esim. periytyvä sairaus, hoitovirhe-epäily, testamentin tms. oikeustoimen pätevyyden 
selvittäminen). 
 
Lomake: Vainajan tietojen luovuttaminen 
 

Pyyntö lähetetään Turun kaupungin hyvinvointitoimialan kirjaamoon, PL 670, 20101 Turku. 
 
Peruste: Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992); 13 § 3.mom. 5) kohta, jonka mukaan saadaan antaa kuolleen henkilön elinaikana 
annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja perustellusta kirjallisesta hakemuksesta sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai 
oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien selvittämiseksi tai toteutta-
miseksi; luovutuksensaaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. 

 

http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/asianosaisen_tiedonsaantioikeutta_koskeva_pyynto_35.877_hyto.pdf
http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/asianosaisen_tiedonsaantioikeutta_koskeva_pyynto_35.877_hyto.pdf
http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/rekisteritietojen_korjaamisvaatimus_35.884_hyto.pdf
http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/vainajan_tietojen_luovuttaminen_35.924_hyto.pdf
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Lokitietojen selvityspyyntö 
 kun haluan tietää, ketkä ovat käsitelleet tietojani 

 
Tietojärjestelmien asiakastietojen käyttöä (katselu- ja luovutushistoriaa) pystytään seuraamaan tietosuojalokin 
avulla asiakaskohtaisesti ja/tai suorittajakohtaisesti. 
Tiedonsaantioikeus perustuu julkisuuslakiin (JulkL 621/199 §:t 11 ja 12, Asianosaisen tiedonsaantioikeus) ja la-
kiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007 18 §, Asiakkaan tiedonsaan-
tioikeus lokirekisteristä). 
 
Käyttölokitietojen tarkastuspyyntöohje asiakkaalle 
 
Lomake: Käyttölokitietojen tarkastuspyyntö 
 

Pyyntö lähetetään Turun kaupungin hyvinvointitoimialan kirjaamoon, PL 670, 20101 Turku. 
 
Peruste: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007); 18 §. 
Asiakkaalla on oikeus saada asiakastietojensa käsittelyyn liittyvien oikeuksiensa selvittämistä varten sosiaalihuollon ja terveydenhuollon pal-
velujen antajalta kirjallisesta pyynnöstä viivytyksettä lokirekisterin perusteella maksutta tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu 
häntä koskevia tietoja sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste. Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei 
siihen ole erityistä syytä. Jos asiakas katsoo, että hänen asiakastietojaan on käytetty tai luovutettu ilman riittäviä perusteita, tietoja käyttä-
neen tai tietoja saaneen palvelujen antajan tulee antaa asiakkaalle pyynnöstä selvitys tietojen käytön tai luovuttamisen perusteista. 

http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/kayttolokitietojen_tarkastuspyyntoohje_asiakkaalle.pdf
http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/kayttolokitietojen_tarkastuspyynto_35.874_hyto.pdf

