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TYÖTERVEYSHUOLLON POTILASASIAKIRJAPYYNTÖ 

Pyydän toimittamaan potilastietoni ajalta:

Kuvantamisen lausuntoja 

Muuta, mitä

Pyyntö koskee seuraavia asiakirjoja:          

Potilaskertomusjäljennöksiä        

Laboratoriovastauksia                

Tarkentakaa yllä pyytämiänne tietoja (esim. ajankohta/-kohdat, joilta pyydätte tietoja). 

Kuvaus pyydettävästä materiaalista esim. röntgenkuvasta, mainitkaa kehon osa, mistä pyydätte 
(kuvantamisen materiaali on maksullista) 

Nimi Henkilötunnus (pakollinen) 

Osoite Postinumero ja –toimipaikka 

Puhelinnumero 

Päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Potilasasiakirjat ovat salassa pidettävää tietoa (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, 13§). 
Vastuu toimitettujen asiakirjojen asianmukaisesta käsittelystä sekä hävittämisestä on vastaanottajalla. 

Asiakirjapyyntö toimitetaan Siilinjärven terveyskeskuksen tietosuojavastaavalle tai osastosihteerille/potilasarkistonhoitajalle  osoitteella:  
Siilinjärven kunta, PL 5, 71801 Siilinjärvi 
Lomake on tulostettavissa Siilinjärven kunnan www-sivuilta tai sen voi noutaa Siilinjärven terveyskeskuksesta.

Pyydän saada itseäni koskevia potilasasiakirjoja Siilinjärven kunnan 
työterveyspalveluista ennen vuotta 2019

Postitse alla ilmoittamaani osoitteeseen Noudettavaksi Siilinjärven terveyskeskuksesta

Haluan tiedot toimitettavaksi
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Rekisterinpitäjän toimenpiteet 
Päiväys ja allekirjoitus 

Toimenpiteet 

  Henkilölle on luovutettu kopiot pyydetyistä asiakirjoista (tarvittaessa luettelo liitteenä) 

pyydettyjä tietoja ei ole potilasarkistossa, 
asiakasta on informoitu asiassa

Tietojen luovuttaja Päiväys ja allekirjoitus 

henkilökohtaisesti, pvm 

lähetetty postitse, pvm

asiakasta laskutetaan 

Ohjeistus potilasasiakirjapyyntöön Siilinjärven kunnan aikaisista työterveyshuollon asiakas-/
potilasasiakirjoista, ennen Järviseudun työterveyteen sulautumista.

Potilasasiakirjat ovat salassa pidettävää tietoa (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, 13 §). Vastuu 
toimitettujen asiakirjojen asianmukaisesta käsittelystä sekä hävittämisestä on vastaanottajalla. 

Järviseudun työterveyshuollon asiakkaalla, joka on asioinut 31.12.2018 saakka Siilinjärven kunnan Työterveys-
huollossa potilaana/asiakkaana, on tarvittaessa oikeus saada kopioita omista potilasasiakirjoistaan maksutta 
kerran vuodessa (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 12 §). 

Röntgenkuvien tai ultraäänikuvien tilaaminen on aina maksullista. Mikäli tarvitset potilastietojasi (laboratoriotut-
kimustuloksia, lääkärin lausuntoja, hoitokertomuksia…) jatkohoitoa tai muuta käyttötarkoitusta varten, täytä 
potilasasiakirjapyyntö ja toimi ohjeistuksen mukaisesti. 

Työterveyshuollon rokotustietoja voi tiedustella osastonsihteeriltä/potilasarkistonhoitajalta puh. 044 740 2213.

Potilasasiakirjapyynnöt kootaan ja toimitetaan vain kirjallisella pyynnöllä. 

Emme valitettavasti voi tietosuojasyistä ottaa tilauslomakkeita vastaan tai lähettää tietoja sähköisesti 
normaalilla sähköpostilla.

Tiesithän, että voit nähdä omat potilaskertomusmerkintäsi myös Omakannasta?
Potilastiedon arkisto on valtakunnallinen palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista 
tietojärjestelmistään tietoturvallisesti. Siilinjärven kunnan terveyspalvelut liittyi mukaan vuonna 2014. Tätä 
aiemmat tiedot eivät ole Potilastiedon arkistossa, eivätkä näy Omakannassa. www.kanta.fi/omakanta
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