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Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilö- 
tie toja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada 
pää sy henkilötietoihin sekä muut EU 2016/679 tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaiset tiedot.

Tarkastusoikeus voidaan toteuttaa antamalla potilaalle tilaisuus tutustua potilasasiakirjoihin 
ter veydenhuollon ammattihenkilön läsnä ollessa. Potilaalla on oikeus saada terveydenhuollon 
ammat tihenkilön selvitys terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista,  
niiden vai kutuksista sekä muista hoitoon liittyvistä seikoista. Tarkastusoikeus voidaan toteuttaa  
myös toi mittamalla potilasasiakirjatiedot kirjallisesti noudattaen potilaslain (78511992)  
erityissäännöksiä.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö esitetään henkilökohtaisesti hoidon yhteydessä tai  
kirjallinen pyyntö lähetetään omakätisesti allekirjoitettuna Seinäjoen Työterveys Oy:lle.  
Tarkastusoikeus on maksuton, jos tietoja pyydetään vain kerran vuodessa. Maksu peritään  
voimassa olevan hinnaston mukaisesti, mikäli samoja tietoja pyydetään useamman kerran  
samana vuonna. 

Poikkeuksellisesti tarkastusoikeus voidaan evätä, jos tiedon antamisesta arvioidaan aiheutuvan 
va kavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle tai jonkun muun oikeuksille. Tarkastusoikeuden 
epäämisestä annetaan kirjallinen todistus päätöksestä, jossa on mainitaan syyt, joiden vuoksi 
tar kastusoikeus on evätty.

Jos potilaalta evätään oikeus tarkastaa tietonsa joko kokonaan tai osittain, hän voi saattaa  
asiansa valvontaviranomaisen ratkaistavaksi toimittamalla vapaamuotoisen hakemuksen,  
todistuksen kiel täytymisestä sekä kopion tarkastuspyynnöstä. Valvontaviranomainen tutkii,  
onko kieltäytyminen ollut lainmukaista. Valvontaviranomaisen käsittely on maksutonta.  
Mikäli potilas on tyytymätön valvontaviranomaisen päätökseen, hän voi hakea muutosta valit-
tamalla hallinto-oikeuteen. Kor kein hallinto-oikeus käsittelee hallinto-oikeuksien päätöksiä kos-
kevat asiat.

Lomake palautetaan kirjepostina ao. osoitteella allekirjoitettuna yksityisyyden suojan 
takaamiseksi.
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Tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 15 artikla
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