
1 

TERVEYSPALVELUIDEN POTILASREKISTERITIETOJEN 
TARKASTUSPYYNTÖ 

Saapumispvm.     Vastaanottaja 

Pyydän saada tietää, mitä tietoja minusta/huollossani olevista lapsista on tallennettu terveyspalveluiden potilas-
/asiakasrekisteriin. 

Olen asioinut seuraavissa terveyspalveluiden toimintayksiköissä 

 

 Terveyskeskus, vastaanottopalvelut              Neuvonta- ja palveluohjaus 

 Vuodeosasto              Kotihoitopalvelut 

 Mielenterveys- ja päihdepalvelut                   Asumispalvelut, Kaaripolku 

 Suun terveydenhuolto                Asumispalvelut, Mummon Kammari 

 Neuvola, koulu- tai opiskelijaterveydenhuolto      Asumispalvelut, Vanhan Pappilan 
  Palvelukoti  

        Muu, mikä 

Haluan tiedot ________________________  -  _______________________ väliseltä ajalta olevista asiakirjoista. 

      suullisesti 

      nähtäväksi henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona 

      kopiona/tulosteena, alla olevaan osoitteeseen 

     Asiakirja(t), jotka haluan tarkastaa (tarkasti yksilöitynä) 

Nimi Henkilötunnus (pakollinen) 

Osoite Postinumero ja –toimipaikka 

Puhelinnumero 

Päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen  henkilötietojaan vai ei ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu. EU:n yleinen tietosuoja-
asetus (2016/679) 15. artikla.  
Mikäli tietojanne ei toimiteta annetaan asiasta kirjallinen todistus ja rekisteröidyllä on mahdollisuus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 

Lomake palautetaan osoitteella:  
Siilinjärven kunta, Sosiaali- ja terveyspalvelut, PL 5, 71801 Siilinjärvi 
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Rekisterinpitäjän toimenpiteet 
Tarkastusoikeus vahvistettu Päiväys ja allekirjoitus 

Toimenpiteet Em. henkilölle on 

  annettu tilaisuus tutustua häntä koskeviin tietoihin, pvm _________________________ 

  annettu tiedot (tarvittaessa luettelo liitteenä) 

  henkilökohtaisesti, pvm ___________________________ 

          lähetetty postitse, pvm ____________________________ 

  tietojen tarkastusoikeus on evätty ja siitä on annettu kieltäytymistodistus 

   perusteluineen, pvm __________________________ 

   em. henkilöstä ei ole tietoja rekisterissä. 

   em. henkilölle on annettu tietosuojaselosteet rekistereistä, joista tietoja on 
   pyydetty 

Tietojen luovuttaja Päiväys ja allekirjoitus 
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