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Potilastietorekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta 

oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta 

virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (EU 2016/679 16-17 artikla). 

Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) määritellään potilasasiakirjoihin merkittäväksi 

potilaan hoidon järjestämisen ja toteuttamisen turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) mukaan hyvinvointialue on 

rekisterinpitäjä sen järjestämisvastuussa syntyneille sekä aiempien järjestäjien hallinnasta 

siirtyneille potilastiedoille. 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjältä tiedon korjaamista esittämällä vaatimus 

vapaamuotoisesti ja kirjallisesti. Korjausvaatimuksessa on oltava rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, 

osoite sekä korjattava teksti alkuperäisenä ja muutokset yksilöitynä valmiina tekstinä. Vaatimus 

tulee lähettää Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen sairauskertomusarkistoon. 

Vaatimus on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä kuukauden kuluessa. Vaativassa pyynnön 

käsittelyssä rekisterinpitäjä voi ilmoittaa jatkoajan tarpeesta käsittelyyn. Käsittely voi kestää tällöin 

enintään kolme kuukautta. Hyväksytty oikaistava, poistettava tai täydennettävä tieto siirretään 

taustatiedostoon siten, että sekä virheellinen että korjattu merkintä ovat myöhemmin löydettävissä 

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 annettava 

potilaalle todistus kirjallisesti. Päätöksessä on mainittava kieltäytymisen syyt, joiden vuoksi 

vaatimusta ei ole hyväksytty. Päätökseen tyytymätön voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun.  

Oheinen lomake palautetaan kirjepostina ao. osoitteella. Yksityisyyden suojan takaamiseksi 

lomaketta ei voi palauttaa sähköpostilla. 

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 

Sairauskertomusarkisto 

Hanneksenrinne 7 

60220 Seinäjoki 
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Vastaanotettu / /20 

Potilastietorekisteriin tallennetun tiedon korjaamisvaatimus 

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

Virheellinen tieto 

 muutetaan 

 täydennetään 

Tarpeeton tieto 

 poistetaan 

Teidän tulee esittää rekisterissä oleva nykyinen tieto ja ehdotus uudeksi tiedoksi. 

Virheellisen tekstin päivämäärä ja erikoisala tai hoitoyksikkö (sote-keskus / osasto / pkl) 

Virheellinen tieto 

Ehdotus uudeksi tiedoksi 

Perustelut virheellisen tai tarpeettoman tiedon korjaamiseksi tai poistamiseksi 

Mahdolliset korjatut tiedot lähetetään kopiona seuraaviin paikkoihin 

Nimi Henkilötunnus 

Allekirjoitus Paikka ja aika 

 /  /20 

Osoite 

Puhelinnumero 
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Vaatimuksen sisällön jatko 

Ehdotus uudeksi sisällöksi, jatko 

Perustelujen jatko 

Päätöksentekijä täyttää, kun päätös on myönteinen (kieltäytyminen erillisellä 

lomakkeella, jonka perusteella tehdään viranhaltijapäätös) 

Vaatimuksen mukaisesti

virheellinen tieto tarpeeton tieto 

 muutetaan  poistetaan    LifeCare-korjauspyyntö tehty 

 täydennetään 

Korjatut tiedot lähetetään kopiona 

 vaatimuksen esittäjä  

 sille, jolle virheellinen tieto on lähetetty; kenelle 

 ei tarvetta lähettää, syy:  

Paikka ja aika 
 / 

/20  

Allekirjoitus 

Virka-asema Nimenselvennys 
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