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Potilastietorekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen 

 Tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 16 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että re-
kisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset 
henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus 
saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys. Laissa po-
tilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) määritellään potilasasiakirjaan merkittäväksi tiedoksi 
potilaan hoidon järjestämisessä tai toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita asiakir-
joja tai teknisiä tallenteita, jotka sisältävät hänen terveydentilaansa koskevia tai muita henkilö-
kohtaisia tietoja. 

 Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjältä tiedon korjaamista esittämällä vaatimus va-
paamuotoisesti ja kirjallisesti. Korjausvaatimuksessa on oltava rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, 
osoite sekä vaadittava teksti alkuperäisenä ja muutokset yksilöitynä valmiina tekstinä. Vaatimus 
tulee lähettää Seinäjoen terveyskeskuksen sairauskertomusarkistoon. 

 Vaatimus on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä vastaanottamispäivästä. Hyväksytty oikaista-
va, poistettava tai täydennettävä tieto yliviivataan tai siirretään taustatiedostoon siten, että sekä 
virheellinen että korjattu merkintä ovat myöhemmin luettavissa. Mahdolliset tarpeettomat tiedot 
poistetaan potilasasiakirjoista. Alkuperäiset tiedot säilytetään erikseen, sillä ne on oltava löydet-
tävissä tarvittaessa viranomaisvalvontaa varten. 

 Korjatut tiedot ilmoitetaan niille, joilta virheelliset tiedot on saatu tai joille ne on luovutettu, 
ellei ilmoittaminen ole mahdotonta tai vaadi kohtuutonta vaivaa. Kielteisestä päätöksestä on an-
nettava potilaalle todistus kirjallisesti. Päätöksessä on mainittava kieltäytymisen syyt, joiden 
vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Potilas voi saattaa asian valvontaviranomaisen käsiteltäväksi 
toimittamalla vapaamuotoisen hakemuksen, todistuksen kieltäytymisestä sekä kopion virheellises-
tä asiakirjamerkinnästä ja korjausvaatimuksesta. Valvontaviranomainen tutkii, onko kieltäytymi-
nen ollut lainmukaista. Valvontaviranomaisen ratkaisu käsittelyineen on maksutonta. Mikäli potilas 
on tyytymätön valvontaviranomaisen päätökseen, hän voi hakea muutosta valittamalla asiassa hal-
linto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus käsittelee hallinto-oikeuksien päätöksiä koskevat valitus-
asiat. 

 Sähköisessä lääkemääräyksessä (eResepti) tai Reseptikeskuksessa olevan virheellisen tiedon kor-
jaamiseksi tulee rekisteröidyn tehdä korjaamisvaatimus erillisellä Kelan lomakkeella lääkkeen 
määränneelle henkilölle tai hänen edustamalleen organisaatiolle. Lomaketta voi tiedustella ter-
veyskeskuksen sairauskertomusarkistosta. Mahdollisen kieltäytymistodistuksen rekisteröidylle toi-
mittaa Kela. 

 Lomake palautetaan kirjepostina ao. osoitteella, koska yksityisyyden suojan takaamiseksi loma-
ketta ei voi palauttaa sähköpostilla. 

 Seinäjoen kaupunki 
Sosiaali- ja terveyskeskus 
Hallinto 
Koskenalantie 18, 60220 Seinäjoki 
P. 06 425 5111 
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Vastaanotettu      /     /20      

 

Potilastietorekisteriin tallennetun tiedon korjaamisvaatimus 

 
Vaadin tietojen korjaamista EU:n tietosuoja-asetuksen 16 artiklan perusteella seuraavasti: 

Virheellinen tieto 
 muutetaan 
 muutetaan osittain 
 täydennetään 
 täydennetään osittain 

Tarpeeton tieto 
 poistetaan 
 poistetaan osittain 

Vaatimuksenne tulee olla sisällöltään sanatarkka siltä osin kuin haluatte rekisterissä olevaa tietoa poistettavak-
si, muutettavaksi tai täydennettäväksi. Teidän tulee esittää rekisterissä oleva nykyinen tieto ja ehdotus uudek-
si rekisteritiedoksi 

Vaatimuksen sisältö 
       
 
  
 
  

 Jatkuu seuraavalla sivulla tai erillinen liite 

Teidän tulee esittää virheellisen tai tarpeettoman tiedon korjaamiseksi tai tiedon poistamiseksi perustelut, 
miksi tai minkä vuoksi. 

Perustelut 
       
 
  
 
  

 Jatkuu seuraavalla sivulla tai erillinen liite 

Mahdolliset korjatut tiedot annetaan/lähetetään kopiona seuraaviin paikkoihin 
      

Nimi 
      

Henkilötunnus 
      

Allekirjoitus Paikka ja aika 
            /      /20      

Osoite 
       
 
  

Puhelinnumero 
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Vaatimuksen sisällön jatko 
       
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

Perustelujen jatko 
       
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 
Päätöksentekijä täyttää 

Vaatimuksen mukaisesti 
virheellinen tieto tarpeeton tieto 

 muutetaan  poistetaan 
 täydennetään 

 

Korjatut tiedot annetaan/lähetetään kopiona 
 vaatimuksen esittäjä   Effica-korjauspyyntö tehty 
 sille, jolle virheellinen tieto on lähetetty 
 ei anneta, syy        

Paikka ja aika 
            /      /20      

Allekirjoitus 

Virka-asema 
      

Nimenselvennys 
      

 

 


